PALMIKKO-SEINÄAMPPELI
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko pituus n. 85 cm
Lanka 40 m vaaleanruskea (54) Paulina-punoskudetta (80
% kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = n. 180-190 m).
Muuta Makramee-puurengas (koko L), 18-20 mm puuhelmiä 4 kpl.
Surmansilmukka (kuva 1) Taita lanka keskeltä kahtia. Vie
taite etukautta renkaan yli, pujota langanpäät lenkin läpi ja
kiristä solmu kiinni renkaaseen.
Kaksoistasosolmu = KTS. Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu.
1. vaihe (kuva 2): Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin
läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin
suuntiin.
2. vaihe (kuva 3): Vie vasen 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.
Työohje Leikkaa langasta 5 m:n pituisia työlankoja 8 kpl.
Taita 4 lankaa keskeltä kahtia ja solmi ne surmansilmukoilla renkaaseen = 8 lankaa.
1. nauhapari: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 12 KTS, ota seuraavat 4 lankaa ja tee niillä samoin 12 KTS, pujota sitten
keskimmäiset 2 lankaa (= 4. ja 5. lanka) puuhelmen läpi*,
toista *-* vielä kerran ja jätä nauhapari odottamaan.
2. nauhapari: Solmi renkaaseen 2 uutta lankaa edellisten
molemmille puolille = 16 lankaa. Ota ensin 4 lankaa vasemmalta ja tee niillä 7 KTS. Tee samoin oikean puolen
langoilla. Tuo sitten molemmat nauhat työn eteen ja pujota
keskimmäiset 2 lankaa puuhelmen läpi. Tee vielä molemmilla neljällä langalla 12 KTS, pujota ne sitten 1. nauhaparin yläaukon läpi taakse ja sieltä ulkokautta takaisin eteen,
pujota sitten keskimmäiset 2 lankaa taas puuhelmen läpi. Tee lopuksi molemmilla neljällä langalla vielä 6 KTS, pujota nämä nauhat alemman aukon läpi taakse ja sieltä 1. nauhan oikealle ja vasemmalle puolelle (helmi jää työn
keskelle). Yhdistä sitten nauhat.
1. krs: Jätä molemmista reunoista uloimmat 2 lankaa odottamaan ja tee helmen molemmille puolille 1 KTS.
2. krs: Jätä molemmista reunoista 6 lankaa odottamaan ja tee helmen alapuolelle 1 KTS.
3. krs: Jätä molemmista reunoista 4 lankaa odottamaan, *ota 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS, toista *-* vielä kerran = 2
KTS.
4. krs: Jätä molemmista reunoista 6 lankaa odottamaan ja tee taas keskelle (helmen alapuolelle) 1 KTS.
Aloita sitten verkko-osa ja tee kaikki seuraavat kerrokset 7 cm:n päähän edellisistä solmusta ja lomittain edellisiin
nähden.
5. krs: Kuten 3. krs.
6. krs: Jätä molemmista reunoista 2 lankaa odottamaan, *ota 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS*, toista *-* vielä 2 kertaa
= 3 KTS.
7. krs: Tee kaikilla neljällä langalla 1 KTS = 4 KTS
8. krs: Ota molemmista reunoista 2 lankaa ja tee niillä 1 KTS amppelin eteen, *ota seuraavat 4 lankaa ja tee niillä 1
KTS*, toista *-* vielä 3 kertaa ja käännä verkon takaosa tarvittaessa eteen = 4 KTS.
9. krs: Ota etummaisesta solmusta 2 viimeistä lankaa ja seuraavasta solmusta 2 ensimmäistä lankaa ja tee niillä 1
KTS, *ota seuraavat 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS*, toista *-* 3 kertaa = 4 KTS.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Viimeistely Leikkaa 1 m:n pituinen lisälanka. Jätä taas 7 cm väliä ja sido työlangat kääresolmulla (kuva 4) yhteen
näin: Taita langan toisesta päästä 10 cm ja laita taite hapsunipun päälle niin, että lenkki jää yläosaan. Ota langan
pidempi pää ja kierrä lankaa tiiviisti 8 kertaa hapsunipun ympärille alhaalta ylöspäin (lenkki jää näkyviin vyötteen
yläosaan ja langanpää alaosaan). Vie sitten lanka lenkin läpi ja vedä lyhyestä päästä, kunnes lenkki jää piiloon
vyötteen sisälle. Lyhennä lisälangan molemmat päät ja tasoita työlangat.
Kuva 1: surmansilmukka

Kuva 2: kaksoistasosolmu, vaihe 1

Kuva 4: kääresolmu

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Kuva 3: kaksoistasosolmu, vaihe 2

