LEINIKKI-MAKRAMEETYYNY
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko 43x43 cm + hapsut
Lanka 1,8 kg keltaista (57) Paulina-punoskudetta (80 %
kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 170-180 m).
Muuta 60 cm tankoja 2 kpl (alumiiniverhotankoa tai harjanvartta) ja sisätyyny.
Surmansilmukka (kuva 1) Taita lanka keskeltä kahtia.
Vie taite etukautta tangon yli, pujota langanpäät lenkin
läpi ja kiristä solmu kiinni tankoon.
Kaksoistasosolmu = KTS Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu.
1. vaihe (kuva 2): Vie vasemmalla oleva lanka kahden
keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten
oikea lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.
2. vaihe (kuva 3): Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja
vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle = 1
KTS.
Työohje Leikkaa kuteesta 4,8 m:n lankoja 64 kpl. Sido
surmansilmukoilla molemmille tangoille 32 lankaa ja tasoita ne 45 cm:n leveydelle. Solmi tangot sitten molemmista päistään tiukasti yhteen ja ripusta apulangoilla sopivalle työskentelykorkeudelle. Huom. työ solmeillaan
spiraalina, jolloin tyynyyn ei tule sivusaumoja. Kerroksen vaihtumiskohta on vasemmassa reunassa, tankojen välissä. Aloita jokainen kerros vasemmasta reunasta. Tee 1. krs n. 25 cm:n päähän tangoista.
1. krs: *Tee 16 KTS*, käännä työn toinen puoli eteen ja
toista *-* toisen tangon langoilla = 32 KTS.
Käännä työ takaisin alkuasentoon (krs:n vaihtumiskohta vasemmalla). Tee seuraavan krs:n solmut lomittain
edellisiin nähden ja käännä työtä jokaisella kerroksella
samalla tavalla.
2. krs: Jätä 2 ensimmäistä lankaa odottamaan, *ota 4 lankaa ja tee niillä 3 KTS, jätä seuraavat 4 lankaa odottamaan*, toista *-* krs loppuun ja jätä viimeiset 2 lankaa odottamaan. Tee lopuksi vielä odottamaan jääneillä langoilla
1 KTS edellisten solmujen puoliväliin.
3. krs: Kuten 1. krs.
4. krs: Ota kerroksen lopusta ja alusta 2 lankaa ja tee niillä 3 KTS, *jätä seuraavat 4 lankaa odottamaan, ota seuraavat 4 lankaa ja tee niillä 3 KTS*, toista *-* krs loppuun. Tee lopuksi odottamaan jääneillä langoilla 1 KTS edellisten solmujen puoliväliin. Toista 1.-4. krs:ia vielä 4 kertaa. Tee loppuun lisäksi kerrokset 1.-3.
Viimeistely Poista tangot. Laita sisätyyny paikoilleen. Solmi sitten päällisen ylä- ja alareunan hapsut yhteen. Aloita
toisesta kulmasta näin: *Ota 2 lankaa reunan vastakkaisilta puolilta ja solmi ne merimiessolmulla yhteen*, toista *-*
toiseen kulmaan saakka. Tasoita hapsut.
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