MAKRAMEE-VALONAUHA
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko 4 m + hapsut 30 cm
Lanka n. 38 m punaista (64) Paulina-punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg =
180-190 m).
Muuta 4 m Led-valosarja (40 lamppua)
Tasosolmu = TS. Tee kahdella langalla näin: *Vie
oikea lanka valonauhan yli ja vasemman langan
ali, vie vasen lanka valonauhan ali ja oikealle muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu*, toista
*-*. Solmuista muodostuu kierteinen nauha.
Työohje Leikkaa kuteesta työlangoiksi 6 m pituisia
lankoja 6 kpl, tupsuja varten 75 cm:n pituisia lisälankoja 2 kpl ja kääresolmuja varten 40 cm:n pituisia lankoja 2 kpl. Päällystä valonauha työlangoilla.
Aloita valonauhan keskeltä. Taita Led-valosarja
keskeltä kahtia ja ripusta se apulangalla sopivalle työskentelykorkeudelle (ripustuskohdan molemmilla puolilla on nyt 2 m valonauhaa). Ota yksi työlanka, taita se
keskeltä kahtia, laita lanka keskikohdastaan valonauhan ensimmäisen ledin taakse ja tee 1 TS (kuva 1). Solmi ledien väliin käsialan mukaan 15-16 TS. Solmi kunnes työlangat eivät riitä seuraavalle ledille ja kiinnitä sitten uusi työlanka edellisen jatkoksi (kuva 2) ja jatka sillä Jätä edellisen langan päät uusien solmujen sisään.
Kun olet solminut tasosolmuja valonauhan päähän saakka, lisää viimeisen solmun väliin 1 tupsulanka (kuva 3).
Tee lopuksi näiden 4 hapsun ympärille kääresolmu 40 cm lisälangalla niin, että solmu peittää tupsulangan lisäyskohdan. Tee kääresolmu (kuva 4) näin: Taita lisälangan toisesta päästä 5 cm ja laita taite hapsunipun päälle niin,
että lenkki jää nipun yläosaan. Ota langan pidempi pää ja kierrä lankaa 6 kertaa hapsunipun ympäri alhaalta ylös
niin, että lenkki jää näkyviin vyötteen yläosaan ja langan lyhyempi pää alaosaan. Vie sitten langanpää lenkin läpi,
vedä langan lyhyestä päästä, kunnes taite ja lanka jäävät piiloon vyötteen sisälle. Lyhennä lisälangan päät. Solmi
vielä valonauhan toinen puoli samoin ja tee viimeisen ledin jälkeen vielä 15.-16 TS. Tee lopuksi makrameenauhan
päähän taas tupsu. Tasoita tupsujen hapsut.
Kuva 1
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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