MAKRAMEEKATELIINA
Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.
Koko: 21x130 cm + hapsut 26 cm
Lanka: 700 g punaista (64) Lankava Pamela-punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 700 g =
180 m).
Muuta: Alumiinitanko tai 55 cm makrameekeppi ja terävät sakset.
Kaksoistasosolmu = KTS: Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu. 1. vaihe: Vie vasen 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 vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä
solmu edellisen alapuolelle = 1 KTS. Katso piirros.
Työohje: Leikkaa 8,2 m:n pituisia työlankoja 16 kpl ja
11,5 m:n pituisia 4 kpl. Kiinnitä langat surmansilmukoilla
tankoon näin: Taita lanka keskeltä kahtia. Vie taite etukautta tangon yli, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu kiinni tankoon. Sido langat tässä järjestyksessä: 2 pitkää lankaa, 16 lyhyttä ja 2 pitkää. Tasoita langat
työn leveyteen.
Tee 1. krs:n solmut 25 cm:n päähän tangosta.
KTS vaihe 1
1. krs: Jätä molemmissa reunoissa 18 lankaa (= l) suoraksi, ota keskimmäiset 4 lankaa ja tee niillä 2 KTS.
2. krs: Jätä 16 l suoraksi, tee 2 KTS, jätä 16 l suoraksi.
3. krs: Jätä 14 l suoraksi, *ota 4 lankaa ja tee 1 KTS*,
jätä 4 lankaa suoraksi, toista *-*, jätä 14 l suoraksi.
4. krs: Jäätä 12 l suoraksi, *ota 4 lankaa ja tee 3 KTS*,
jätä 8 lankaa suoraksi, toista *-*, jätä 12 l suoraksi.
Ota sitten suoraksi jätetyistä 8 langan ryhmästä keskimmäiset 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS vieressä olevien
KTS-nauhojen puolivälin tasolle. 5. krs: Jätä 10 l suoraksi, tee 2 KTS, jätä 4 l suoraksi, tee 2 KTS ja jätä 10
l suoraksi. 6. krs: Jätä 8 l suoraksi, tee 1 KTS, jätä 4 l
KTS vaihe 2
suoraksi, tee 2 KTS, jätä 4 l suoraksi, tee 1 KTS ja jätä 8 lankaa suoraksi. 7. krs: Jätä 6 l suoraksi, *ota 4 l ja
tee 3 KTS, jätä 8 l suoraksi*, toista *-* vielä kerran, ota
4 l ja tee 3 KTS ja jätä 6 l suoraksi. Ota sitten suoraksi jätetyistä 8 langan ryhmistä keskimmäiset 4 lankaa ja
tee niillä 1 KTS vieressä olevien KTS-nauhojen puolivälin tasolle. 8. krs: *Jätä 4 l suoraksi, tee 2 KTS*, toista
*-* vielä 2 kertaa, jätä 4 l suoraksi. 9. krs: Jätä 2 l suoraksi, tee 1 KTS, *jätä 4 l suoraksi, tee 2 KTS*, toista *-*
vielä kerran, jätä 4 l suoraksi, tee 1 KTS ja jätä 2 l suoraksi. 10. krs: *Ota 4 l ja tee 3 KTS, jätä 8 l suoraksi*,
toista *-* vielä 2 kertaa ja tee 4 langalla 3 KTS. Ota sitten suoraksi jätetyistä 8 langan ryhmistä keskimmäiset 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS vieressä olevien KTS-nauhojen puolivälin tasolle. 11 krs: Kuten 9. krs. 12. krs: Ota 4 l ja tee
5 KTS, *tee 2 KTS, jätä 4 l suoraksi*, toista *-* vielä kerran, tee 2 KTS, ota 4 l ja tee 5 KTS. 13. krs: Jätä 6 l suoraksi, *ota 4 l ja tee 3 KTS, jätä 8 l suoraksi*, toista *-* vielä kerran, ota 4 l ja tee 3 KTS, jätä 6 l suoraksi. Ota sitten suoraksi jätetyistä 8 langan ryhmistä keskimmäiset 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS vieressä olevien KTS-nauhojen
puolivälin tasolle. Toista 8.-13. krs:ia vielä 13 kertaa. Tee lopuksi 8.-11. krs:t. 96. krs: Kuten 8. krs. 97. krs: Kuten
7. krs. 98. krs: Kuten 6. krs. 99. krs: Kuten 5. krs. 100. krs: Kuten 4. krs. 101. krs: Kuten 3. krs. 102. krs: Kuten 2.
krs. 103. krs: Kuten 1. krs.
Viimeistely: Poista tanko. Kiristä molempien päiden viimeiset solmut. Tasoita hapsut.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

