TIMANTTI-MAKRAMEELIINA
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko n. 28x40 cm (+ hapsut 20 cm)
Lanka Minimop-lankaa (80 % kierrätyspuuvilla, 20 %
polyesteri, 0,7 kg = n. 490 m) 200 g korallinpunaista
(62).
Muuta ontto verhotanko (alumiini)
Surmansilmukka (kuva 1): Taita lanka keskeltä kahtia.
Vie taite etukautta tangon yli, pujota langanpäät lenkin
läpi ja kiristä solmu kiinni tankoon.
Kaksoistasosolmu = KTS (kuva 2): Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu.
1. vaihe: Vie oikealla oleva lanka keskimmäisten yli ja
vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.
2. vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten oikea
lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle = 1 KTS.
Vinottainen kohosolmu (kuvat 3-4): Tee tukilangan
ympärille 2 samanlaista silmusolmua.
Kohosolmu vasemmalle viistoon (kuva 3): Pidä tukilanka vasemmalla kädellä alaviistossa työlankojen edessä, *vie työlanka etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin
alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa. Työlanka jää solmujen väliin.
Kohosolmu oikealle viistoon (kuva 4): Pidä tukilanka oikealla kädellä alaviistossa työlankojen edessä, *vie työlanka etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, toista *-* samalla
langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.
Työohje Leikkaa langasta 340 cm:n pituisia lankoja 42 kpl. Taita langat keskeltä kahtia ja solmi ne surmansilmukoilla verhotankoon. Tasoita langat tangolle 28 cm:n leveyteen. Aloita solmeilu vasemmalta oikealle ja tee 1. krs 15
cm päähän tangosta.
1. krs: Jätä 5 lankaa suoraksi, *ota seuraavat 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS, jätä 10 lankaa suoraksi*, toista *-* vielä 4
kertaa, tee 1 KTS ja jätä viimeiset 5 lankaa suoraksi.
2. krs: *Ota kaksoistasosolmusta 2. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee sen vasemmalla puolella olevilla työlangoilla 6 KS vasemmalle viistoon, ota sitten saman kaksoistasosolmun 3. lanka tukilangaksi ja tee sen ympärille 6
KS oikealle viistoon*, toista *-* vielä 5 kertaa. Työssä on nyt kohosolmuista muodostuva siksak-kuvio. Tee seuraavan kerroksen solmut kahdessa osassa.
3. krs: Jätä molemmissa reunoissa 2 lankaa suoraksi, ota kaikkien yhtyvien kohosolmujen kärjistä 4 lankaa (= 2 tukilankaa ja 2 työlankaa) ja tee niillä 1 KTS (= yht. 5 KTS). Ota sitten kohosolmujen väliin jääneet 10 lankaa ja tee
niillä 1 KTS (= vie oikealla oleva lanka 8 keskimmäisen langan yli ja vasemman ali, vie sitten vasen lanka keskimmäisten 8 langan ali ja lenkin läpi eteen), kiristä solmu (= yht. 6 KTS). Aloita timanttikuvion alaosa.
4. krs: Ota vasemmasta reunasta tukilanka ja tee keskelle niputetuilla langoilla sen ympärille 6 KS oikealle viistoon.
*Ota seuraavan KTS:n 2. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee nipun lopuilla langoilla sen ympärille 6 KS vasemmalle viistoon, ota vielä saman KTS:n 3. lanka tukilangaksi ja tee sen ympärille 6 KS oikealle viistoon*, toista *-* krs
loppuun. Työssä on nyt 6 samanlaista timanttikuviota.
5. krs: Jätä 5 lankaa suoraksi, ota kohosolmujen kärjistä taas 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS, ota sitten kohosolmujen
väliin jääneet 10 lankaa ja tee niillä 1 KTS.
Toista 2.-5. krs:ia vielä 5 kertaa mutta jätä viimeisellä kerroksella kohosolmujen väliin jäävät 10 lankaa suoriksi.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Viimeistely Poista tanko. Tee liinan molempiin päihin kääresolmut (kuva 5). Leikkaa 25 cm:n mittaisia lisälankoja
24 kpl. Ota 7 hapsulankaa ja vyötä ne lisälangalla näin: Taita langan toisesta päästä 5 cm ja laita taite hapsunipun
päälle niin, että lenkki jää yläosaan. Ota langan pidempi pää ja kierrä lankaa tiiviisti 6 kertaa hapsunipun ympärille alhaalta ylöspäin (lenkki jää näkyviin vyötteen yläosaan ja langanpää alaosaan). Vie sitten lanka lenkin läpi ja vedä langan lyhyestä päästä, kunnes lenkki jää piiloon vyötteen sisälle. Lyhennä lisälangan molemmat päät ja tasoita
hapsut. Höyrytä valmis liina nurjalta ja anna kuivahtaa tasossa.
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1. vaihe
Kuva 3: kohosolmu
vasemmalle viistoon

2. vaihe
Kuva 4: kohosolmu
oikealle viistoon

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

1 KTS
Kuva 5: kääresolmu

