MAKRAMEEVERKKOKASSI
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko 32x50 cm
Lanka 125 m vaaleanpunaista (81) Lankava Matilda-punoskudetta (80
% kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 500 g = 140 m).
Muuta Makrameekeppi, virkkuukoukku 5 mm ja sakset.
Surmansilmukka (kuva 1): Tee solmut vastakkaisiin suuntiin näin:
Taita työlanka keskeltä kahtia. Vie taite etukautta pohjalangan yli, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu kiinni lankaan. Tee seuraava solmu päinvastoin, eli vie langan taite takakautta tukilangan yli.
Kaksoistasosolmu = KTS (kuva 2): Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu. Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskimmäisen langan
yli ja oikean ali, vie sitten oikea lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin. Vie oikealla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja vasemman ali,
vie sitten vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä
solmu edellisen alapuolelle.
Kaksoistasosolmu kiertäen = KTS kiertäen: Ota 4 lankaa, vie keskimmäiset langat reunalankojen takaa sivuille ja tee sitten KTS ohjeen
mukaan.
Työohje Leikkaa 2,8 m:n pituisia lankoja 38 kpl ja 3 m:n pituisia 6 kpl.
Ota 2 pidempää lankaa ja aseta ne rinnakkain kassin pohjalangoiksi.
Taita loput lyhyet langat keskeltä kahtia ja solmi ne surmansilmukoilla
pohjalangan keskikohdan molemmille puolille, vuorotellen vastakkaisiin suuntiin (kuva 1). Tasoita langat 20 cm:n työleveyteen. Sido pohjalanka apulangoilla makrameekeppiin ja ripusta keppi sopivalle työskentelykorkeudelle. Aloita kassiosan solmeilu vasemmasta reunasta ja
tee kaksoistasosolmut kiertäen.
1. krs: Tee ensin 10 KTS kiertäen, käännä työ ja tee takaosan langoilla samoin 10 KTS kiertäen. Solmi seuraava kerros 1 cm:n päähän ensimmäisestä.
2. krs: Ota kerroksen vaihtumiskohdan molemmilta puolilta 2+2 lankaa ja tee niillä 1 KTS kiertäen, *ota seuraavat
4 lanka ja tee 1 KTS kiertäen*, toista *-* krs loppuun. = 20 KTS kiertäen.
Toista 1.-2. krs:ia vielä 4 kertaa, mutta solmi ne aina 2 cm:n päähän edellisestä kerroksesta.
Tee tämän jälkeen kassiosan molemmille puolille 4 kolmionmuotoista osaa sankoja varten. Merkitse ensin kassin
sivut ja keskikohdat = 4x 20 lankaa. Jatka solmeilua yksi neljännes kerrallaan.
11. krs: Aloita neljänneksen vasemmasta reunasta *Ota 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS kiertäen*, toista *-* vielä 4 kertaa = 5 KTS. Jatka kaventaen reunimmaisia lankaryhmiä.
12. krs: Ota 6 lankaa vasemmalta, siirrä 2. lanka vasemmalta ja 2. lanka oikealta lankanipun sivuille ja tee 1 KTS
niin, että solmun sisään jää 4 lankaa. *Ota seuraavat 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS kiertäen*, toista *-* vielä kerran.
Ota loput 6 lankaa ja tee niillä 1 KTS kiertäen kuten alussa = 4 KTS kiertäen.
13. krs: Ota 8 lankaa vasemmalta, siirrä 2. lanka vasemmalta ja 2. lanka oikealta lankanipun sivuille ja tee 1 KTS
niin, että solmun sisään jää 6 lankaa*, ota seuraavat 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS. Ota loput 8 lankaa ja tee niillä 1
KTS kiertäen kuten alussa. Solmi loput neljännekset samoin eli toista 11.-13. krs:ia.
Sangat: *Ota neljänneksen reunasta 10 lankaa, siirrä 2. lanka vasemmalta ja oikealta lankanipun sivuille ja tee
näillä langoilla ensin 1 KTS kiertäen ja sitten 2 KTS tavalliseen tapaan niin, että solmujen sisään jää 8 lankaa*. Ota
loput 10 lankaa ja toista *-*. Leikkaa sitten molemmista nauhoista 3 sisällä kulkevaa lankaa pois, heti viimeisten
solmujen alapuolelta = 7+7 lankaa. Tee molempiin nauhoihin 1 KTS ja leikkaa taas 3 lankaa pois = 4+4 lankaa. Tee
molempiin nauhoihin taas 1 KTS.
Yhdistä molemmat nauhat ja tee sangan alkuosa näin: Ota pidempi työlanka ja lisää se 8 langan nippuun näin: Vie
lanka puolivälistään vasemman nauhan alta ja oikean päältä = 10 lankaa. Tee lisätyllä langalla sitten 10 cm kaksoistasosolmuja niin, että solmun sisään jää 8 lankaa Tee 1. solmu 1 cm:n päähän KTS-nauhoista (kuva 3). Leikkaa lopuksi 4 sisällä kulkevaa lankaa pois = 6 lankaa. Solmi loput 3 sankaa tähän samaan vaiheeseen. Yhdistä sitten saman sivun vastakkaiset sangat näin: Poista makrameekeppi. Siirrä lisätyt langat sivuun.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Laita vastakkaisista suunnista tulevat 4 lankaa n. 23 cm:n matkalta päällekkäin samaan nippuun (vasemman sangan langat oikealle ja oikean langat vasemmalle). Sido tämä 8 langan nippu apulangalla väliaikaisesti keskeltä yhteen. Sido myös avoimet langanpäät apulangoilla kiinni sankojen alkuosiin (kuva 4). Yhdistä toisen puolen
sankapari samoin ja tarkista, että sangat ovat samanmittaiset. Ota sitten sivuun siirretyt työlangat ja tee kaksoistasosolmuja n. 11,5 cm molemmista suunnista kohti sangan keskikohtaa. Poista apulanka, kun solmut kohtaavat ja
päättele työlangat virkkauskoukulla solmujen sisään. Yhdistä toisen puolen sanka samoin.
Viimeistely Poista apulangat sankojen sivuista ja leikkaa solmujen sisällä kulkeneiden lankojen päät pois.
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