SUOMU-SEINÄAMPPELI
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta.
Koko 22x65 cm
Lanka 63 m pellavabeigeä (73) Lankava Pamela -punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri,
700 g = 180 m).
Muuta 33 cm makrameekeppi ja terävät sakset.
Surmansilmukka (kuva 1) Taita lanka keskeltä kahtia.
Vie taite takakautta tangon yli, pujota langanpäät lenkin
läpi ja kiristä solmu kiinni tankoon.
Kaksoistasosolmu = KTS (kuva 2) Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu.
1. vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka keskimmäisten yli
ja oikean ali, vie oikealla oleva lanka keskimmäisten ali
ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.
2. vaihe: Vie oikealla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja vasemmalla olevan ali, vie sitten vasen
lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle.
Työohje Leikkaa 3,1 m:n pituisia työlankoja 20 kpl ja 1
m:n pituinen lanka kääresolmua varten. Ripusta keppi sopivalle korkeudelle ja sido langat surmansilmukoilla vasemmalta oikealle. Tasoita langat työleveyteen ja
aloita solmeilu vasemmalta oikealle.
1. krs: *Ota 10 langan ryhmästä keskimmäiset 4 lankaa
(= langat 4.-7.) ja tee niillä 1 KTS, ota sitten KTS:n keskimmäiset 2 lankaa sekä kepiltä 3. ja 8. lanka eteen ja
tee niillä 1 KTS edellisen solmun alapuolelle. Ota edellisen solmun keskimmäisten lankojen lisäksi 2. ja 9. lanka eteen ja tee 1 KTS edellisen alapuolelle. Ota lopuksi
1. ja 10. lanka eteen ja tee taas 1 KTS* = 4 KTS. Toista *-* vielä 3 kertaa = 4 kuviota. Tee seuraavien kerrosten solmut lomittain edellisiin nähden niin, että ylin solmu alkaa aina edellisen kerroksen solmun alareunan
tasolta.
2. krs: Jätä molemmista reunoista 5 lankaa suoraksi ja tee 3 samanlaista kuviota kuin 1. krs:lla.
3.-6. krs: Toista 1. ja 2. krs.
7. krs: Jätä reunoista 10 lankaa suoraksi ja tee 2 kuviota kuten 1. krs:lla.
8. krs: Jätä molemmista reunoista 15 lankaa suoraksi ja tee 1 kuvio kuten 1. krs:lla. Tee sitten amppelin alaosan
solmut 42 cm:n päähän kepistä.
1. krs: Jätä molemmista reunoista 2 lankaa suoraksi. *Ota 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS*, toista *-* vielä 8 kertaa = 9
KTS. Ota lopuksi molemmilta reunoilta suoriksi jätetyt langat ja tee niillä 1 KTS työn eteen samalle korkeudelle muiden solmujen kanssa = 10 KTS. Jatka spiraalina. Solmi seuraavat krs:t aina 4 cm:n päähän edellisestä.
2. krs: Ota eteen tehdystä solmusta 2 viimeistä lankaa ja seuraavasta 2 ensimmäistä lankaa ja tee niillä 1 KTS,
*ota seuraavat 4 lankaa ja tee 1 KTS*, toista *-* krs loppuun = 10 KTS. Käännä työ aina tarvittaessa.
3. krs: *Ota vierekkäisistä solmuista 2 lankaa ja tee 1 KTS*, toista *-* krs loppuun = 10 KTS.
Viimeistely Tee kääresolmu (kuva 3) n. 4 cm:n päähän viimeisistä solmuista. Ota kaikki työlangat samaan nippuun. Ota 1 m:n pituinen lanka, taita sen toisesta päästä 10 cm ja laita taite hapsunipun päälle niin, että lenkki jää
yläosaan. Ota langan pidempi pää ja kierrä lankaa tiiviisti 10 kertaa hapsunipun ympärille alhaalta ylöspäin. Vie lanka lenkin läpi ja vedä lyhyestä päästä, kunnes lenkki jää piiloon vyötteen sisälle. Lyhennä langan molemmat päät ja
tasoita hapsut. Lyhennä keppiä halutessasi.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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