MATILDA-MAKRAMEEOVIVERHO
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko n. 64x205 cm
Lanka 2 kg luonnonvalkoista (52) Matilda-punoskudetta
(80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 500 g = 140 m).
Muuta verhotanko.
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 kaksivaiheinen solmu.
1. vaihe (kuva 2): Vie vasen lanka keskimmäisten yli ja
oikean ali, vie oikea lanka keskimmäisten ali ja lenkin
läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin
suuntiin.
2. vaihe (kuva 3): Vie oikea lanka kahden keskimmäisen langan yli ja vasemman ali, vie sitten vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu
edellisen alapuolelle = 1 KTS.
Huom. Tee kaksoistasosolmut 1. krs:n jälkeen 1,5 kertaisina eli toista 3.-6. krs:illa vaiheet 1, 2, 1 mutta 7.-10.
krs:illa vaiheet 2, 1, 2 = 1,5 KTS.
Työohje Leikkaa 9,2 m:n pituisia lankoja 54 kpl. Solmi
ne surmansilmukoilla tankoon ja tasoita n. 64 cm:n työleveyteen. Aloita solmeilu vasemmalta oikealle.
1. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 8 KTS (= toista 8 kertaa kaksoistasosolmun vaiheet 1 ja 2)*, toista *-* krs
loppuun = 27 solmunauhaa. Tee kaikki seuraavat solmukerrokset aina lomittain edellisiin nähden sekä n. 1
cm:n päähän toisistaan.
2. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi, *ota seuraavat 4 lankaa
ja tee 1,5 KTS toistamalla kaksoistasosolmun vaiheet 1,
2, ja 1*, toista *-* vielä 25 kertaa = 26 solmua.
3. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 1,5 KTS kuten 2. kerroksella*, toista *-* krs loppuun.
4. krs: **Jätä 2 lankaa suoraksi, *ota 4 lankaa ja tee niillä 1,5 KTS kuten 2. krs:lla*, toista *-* vielä kerran, jätä 2
lankaa suoraksi**, toista **-** krs loppuun.
5. krs: *Jätä 4 lankaa suoraksi, tee 1,5 KTS kuten 2. krs:lla, jätä 4 lankaa suoraksi*, toista *-* krs loppuun. Tee tämän jälkeen suoriksi jätettyjen lankojen keskelle kaksoistasosolmut näin: Ota keskimmäiset 4 lankaa ja tee niillä 1
KTS (= vaiheet 1 ja 2). Huom. jätä nämä solmut jatkossa tekemättä, jolloin vierekkäiset vinoruudut jäävät irti toisistaan.
6. krs: **Jätä 2 lankaa suoraksi, *ota 4 lankaa ja tee niillä 1,5 KTS kuten 2. krs:lla*, toista *-* vielä kerran, jätä 2
lankaa suoraksi**, toista **-** krs loppuun.
7. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 1,5 KTS toistamalla vaiheet 2, 1, 2.*, toista *-* krs loppuun.
8. krs: **Jätä 2 lankaa suoraksi, *ota 4 lankaa ja tee niillä 1,5 KTS kuten 7. krs:lla*, toista *-* vielä kerran, jätä 2
lankaa suoraksi**, toista **-** krs loppuun.
9. krs: *Jätä 4 lankaa suoraksi, tee 1,5 KTS kuten 7. krs:lla, jätä 4 lankaa suoraksi*, toista *-* krs loppuun.
10. krs: Kuten 8. krs. Toista 3.-10. krs:ia vielä 6 kertaa. Tee lopuksi krs:t 3.-5. Kiristä viimeisen krs:n solmut muita
tiukemmiksi, jolloin ne eivät purkaudu pesussa.
Viimeistely Tasoita hapsut ja höyrytä valmis verho kevyesti.
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