SULKA-MAKRAMEERAANU
Malli Lankava, Janica Kurkimäki
Koko n. 40 x 55 cm
Lanka 140 m luonnonvalkoista (52) Lankava Chunkymop-lankaa (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri,
700 g = n. 235 m).
Muuta 50 cm makrameekeppi, terävät sakset, kampa ja
hajusteetonta hiuslakkaa.
Kohosolmu = KS viistoon (kuva 1): Tee tukilangan
ympärille 2 silmusolmua oikealle viistoon näin: 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. Tee kohosolmu vasemmalle viistoon samalla tavalla mutta pidä tukilanka vasemmalla kädellä alaviistossa
työlankojen edessä.
Kaksoistasosolmu = KTS (kuva 2): Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu.
1. 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 vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.
2. vaihe Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie sitten vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle = 1
KTS.
Vuorotteleva silmusolmu = VSS (kuva 3): Tee kahdella langalla kaksiosainen solmu. Vie ensin vasen lanka etukautta oikean taakse ja tuo muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu. Vie sitten oikea lanka etukautta vasemman taakse ja tuo muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu.
Työohje Leikkaa 2,7 m:n pituisia lankoja 35 kpl ja sido ne surmansilmukoilla makrameekeppiin näin: Taita lanka
keskeltä kahtia. Vie taite etukautta kepin yli, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu kiinni keppiin. Tasoita langat 40 cm:n työleveyteen ja ripusta keppi sopivalle työskentelykorkeudelle. Aloita solmeilu vasemmasta reunasta.
1. krs: Jätä 8 lankaa suoraksi, *ota 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS, jätä 6 lankaa suoraksi*, toista *-* vielä 5 kertaa ja
jätä lopuksi 8 lankaa suoraksi = 6 KTS.
2. krs: Tee lehtikuviot 10 langan ryhmissä näin: Ota 6. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee sen ympärille 4 KS oikealle alaviistoon. Ota sitten 5. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee sen ympärille 4 KS vasemmalle alaviistoon.
Lehden yläosa on nyt valmis.
3. krs: Käännä oikeanpuoleisen tukilangan suunta vasemmalle ja tee 4 KS vasemmalle alaviistoon ottamalla työlangat kuvion keskeltä vasemmalta oikealle. Käännä sitten vasemmanpuoleisen tukilangan suunta oikealle ja tee
5 KS oikealle alaviistoon ottamalla työlangat oikealta vasemmalle. Ensimmäinen lehti on nyt valmis. Solmi loput 6
lehteä samoin.
4. krs: Kuten 1. krs.
5. krs: Jätä 6 lankaa suoraksi, *tee 2 KTS, jätä 2 lankaa suoraksi*, toista *-* vielä 5 kertaa ja jätä lopuksi 6 lankaa
suoraksi.
6. krs: Kuten 1. krs. Toista 2.-6. krs:ia vielä 4 kertaa.
Sulat Leikkaa sulkien hapsuiksi 15 cm:n pituisia lankoja 280 kpl. Solmi ensin takimmaiset 3 sulkaa. Ota 15. ja 16.
lanka vasemmalta sulan sydänlangoiksi ja tee niillä 5 VSS. *Ota 2 hapsulanka ja taita ne keskeltä kahtia. Vie ensimmäinen lanka taite edellä sydänlankojen alta vasemmalle ja toinen sydänlankojen päältä oikealle. Pujota sitten päällimmäisen langan päät alemman lenkistä läpi ja alemman päät ylemmän lenkistä läpi. Kiristä solmu VSS:n alapuolelle vetämällä hapsulankojen päitä vastakkaisiin suuntiin (kuva 4)*, toista *-* kunnes sulassa on 20 hapsuparia.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Ota seuraavien sulkien sydänlangoiksi 35. ja 36. lanka vasemmalta sekä 15. ja 16. lanka oikealta. Solmi etummaiset 4 sulkaa samoin mutta ilman silmusolmuja: Ota sydänlangoiksi ensin 5. ja 6. lanka vasemmalta, sitten 25. ja 26.
lanka vasemmalta ja lopuksi oikealta 5. ja 6. lanka sekä 25. ja 26. lanka.
Viimeistely Harjaa kaikki sulkalangat huolellisesti auki ja leikkaa muotoonsa. Voit tehdä paperista kaavan ja käyttää sitä apuna sulkien leikkaamisessa. Leikkaamista helpottaa myös kammattujen lankasäikeiden kovettaminen hajusteettomalla hiuslakalla. Leikkaa lopuksi 75 cm ripustuslanka ja sido se kepin päihin. Lyhennä loput työlangat.
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