PALMIKKO VÄGGAMPEL
Design Lankava, Sanna Peltoluhta
Storlek Ampelns höjd ca 85 cm
Tillbehör 40 m Paulina snörgarn i ljusbrun färg, fnr 54 (80
% återvunnen bomull, 20 % polyester, 1 kg = ca 180-190
m), en träring för makramé (storlek L), 4 träpärlor med diameter 18-20 mm.
Lärkhuvud (bild 1) Vik garnet på mitten. För den vikta ändan över framsidan av träringen, trä garnändarna genom
öglan och dra åt knuten runt ringen.
Makraméknut Gör en knut med fyra garn i två olika faser.
Fas 1 (bild 2): För garnet som ligger till vänster över de
två mittersta garntrådarna och under garnet som ligger till
höger. För garnet som ligger till höger under de två mittersta garntrådarna och trä sedan igenom öglan. Dra åt
garnen åt motsatt håll för att strama åt knuten.
Fas 2 (bild 3): För garnet som ligger till höger över de två
mittersta garntrådarna och under garnet som ligger till vänster. För garnet som ligger till vänster under de två mittersta garntrådarna och trä sedan igenom öglan. Dra knuten
uppåt så att den hamnar under den föregående knuten.
Nu är makraméknuten färdig.
Arbetsbeskrivning Klipp av 8 garnbitar som är 5 m långa.
Vik 4 av dessa arbetsgarn dubbelt på mitten och knyt med
lärkhuvuden runt träringen = 8 garn.
Bandpar 1: *Ta 4 garn och gör 12 makraméknutar med
dem, ta följande 4 garn och gör 12 makraméknutar med
dem på samma sätt. Trä sedan de 2 mittersta garnen (=
garn 4 och garn 5) genom en träpärla*, upprepa *-* en
gång till och lämna bandparet åt sidan.
Bandpar 2: *Knyt 2 nya garn runt träringen på båda sidorna av de första garnen = 16 garn. Ta först 4 garn som
ligger till vänster och gör 7 makraméknutar med dem. Gör
detsamma med garnen som ligger till höger. För dessa
två band framför arbetet och trä de 2 mittersta garnen
genom en träpärla. Gör ytterligare 12 makraméknutar med båda fyrgarnsgrupperna. För dem sedan bakåt genom
det första bandparets övre hål och återigen från sidorna framför arbetet. Trä de 2 mittersta garntrådarna genom en
träpärla. Gör till slut 6 makraméknutar med båda fyrgarnsgrupperna, för dem sedan bakåt genom det nedre hålet
och flytta till den högra och den vänstra sidan av det första bandet (träpärlan hamnar i mitten av arbetet). Förena
sedan banden.
Varv 1: Lämna de 2 yttersta garnen fria på båda sidorna och gör en makraméknut på båda sidorna av träpärlan.
Varv 2: Lämna 6 garn fria på båda sidorna och gör en makraméknut under träpärlan.
Varv 3: Lämna 4 garn fria på båda sidorna, *ta 4 garn och gör en makraméknut med dem*, upprepa *-* en gång till
= 2 makraméknutar.
Varv 4: Lämna 6 garn fria på båda sidorna och gör en makraméknut igen på mitten (under träpärlan). Gör nätmönstret under de nästa varven. Knutarna har ett avstånd på 7 cm från de föregående knutarna och de hamnar
växelvis alltid i mitten av de föregående knutarna.
Varv 5: Samma som varv 3.
Varv 6: Lämna 2 garn fria på båda sidorna, *ta 4 garn och gör en makraméknut med dem*, upprepa *-* ytterligare 2
gånger = 3 makraméknutar.
Varv 7: Gör en makraméknut med alla fyrgarnsgrupper = 4 makraméknutar.
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Varv 8: Plocka upp 2 garn från båda sidorna och gör en makraméknut med dem framför ampeln, *ta de nästa 4
garnen och gör en makraméknut med dem*, upprepa *-* ytterligare 3 gånger och vänd fram nätens bakstycke vid
behov = 4 makraméknutar.
Varv 9: Plocka upp de 2 sista garntrådarna från den främsta knuten och de 2 första garntrådarna från nästa knut
och gör en makraméknut med dem, *ta de nästa 4 garnen och gör en makraméknut med dem*, upprepa *-* 3
gånger = 4 makraméknutar.
Avslutning Klipp av ett 1 m långt knytgarn. Lämna ett avstånd på 7 cm och knyt ihop alla arbetsgarn med en tofs
(bild 4) så här: vik garnets ena ända dubbelt 10 cm långt och lägg den vikta ändan på garnen som ska knytas ihop
i ett knippe, så att öglan hamnar uppåt. Ta garnets längre ända och snurra garnet tätt runt knippet 8 gånger nedifrån och uppåt (öglan syns utanför den övre kanten av tofsen och garnändan utanför den nedre kanten). Trä garnet genom öglan och dra åt den korta ändan tills öglan göms under tofsen. Klipp av knytgarnets ändar och jämna
till garnändarna.
Bild 1: lärkhuvud

Bild 2: makraméknut, fas 1

Bild 3: makraméknut, fas 2

Bild 4: tofs
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