RIIPPUMATTO
Malli Taito Keski-Pohjanmaa ry
Koko 90x200 cm
Lanka 2 kg mustaa (7) Lankavan Paula-punoskudetta
(80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = n. 210
m).
Muuta Solmujen tekemiseen 3,5 cm korkea mittalasta,
maton päihin 32x1200 mm pyörökeppejä 2 kpl ja maton ripustamiseen n. 15 m 6 mm kierrettyä sisalköyttä
(www.piippo.fi).
Työohje Leikkaa Paula-kuteesta 11 m:n pituisia lankoja
34 kpl. Taita langat keskeltä kahtia ja solmi ne surmansilmukalla keppiin (kuva 1).
Aloita sitten verkon solmiminen kaksoistasosolmuilla (kuvat 2-5). Tee ensimmäinen solmurivi kepin juureen näin: Ota 4 vierekkäistä lankaa. Vie ensin vasemman reunan lanka keskimmäisten lankojen päältä
ja oikean reunalangan alta (kuva 2). Pujota sitten oikea reunan lanka keskimmäisten alta vasemmalla olevan reunalenkin läpi. Kiristä solmu (kuva 3). Tee solmun 2. vaihe samoin mutta oikealta vasemmalle näin:
Vie oikean reunan lanka kahden keskimmäisen langan
päältä ja vasemman reunalangan alta (kuva 4). Ota vasemman reunan lanka ja pujota se takakautta oikealla
olevan reunalenkin läpi. Kiristä solmu (kuva 5). Solmuja tulee ensimmäiselle riville 17 kpl. Tee toinen solmurivi 3,5 cm:n etäisyydelle ensimmäisestä. Käytä apuna
3,5 cm:n levyistä mittapahvia. Tee 1. solmu niin, että vasempaan reunasta jää kaksi lankaa solmimatta. Solmuja tulee toiselle riville 16 kpl.
Toista 1. ja 2. solmurivejä ja tee ne aina 3,5 cm:n etäisyydelle toisistaan. Kun solmurivejä on 42 kpl tai kunnes verkon pituus tasolle levitettynä on 2 m, solmi keppi toiseen päähän näin: Vie kaksi ensimmäistä lankaa kepin alta ja
kaksi seuraavaa kepin päältä. Tee sen jälkeen näillä neljällä langalla kolme kaksoistasosolmua. Tee vielä toinen rivi
näin: vaihda lankojen paikkaa niin, että reunimmaiset langat tulevat keskelle ja keskimmäiset langat reunoille. Tee
taas kolme kaksoistasosolmua (lankojen vaihto estää solmujen luistamisen). Tasaa lopuksi hapsut saman pituisiksi.
Viimeistely Leikkaa ripustusnaruiksi sisalköydestä 2-3 m:n pituisia pätkiä 4 kpl ja 3-4 m:n pätkiä 2 kpl sekä Paula-kuteesta 18 m:n pätkiä 2 kpl. Poraa 6 mm:n poralla reiät keppien molempiin päihin n. 4 cm:n päähän reunoista.
Työnnä sisalköysien (2 kpl) päät reikien läpi ja tee niiden päihin 2 solmua (kuva 7).
Keri lisäripustuslangoiksi 18 m Paula-kudetta. Kiinnitä kaksi 2 m:n pituista kudetta surmansilmukalla kepin molempiin päihin kahden solmun päähän reunoista. Solmi ja ripusta kuteet päistään koukkuun tai tuolinjalkaan niin, että
kuteista tulee n. 80 cm:n mittaiset. Solmi uusi kude aina kahden makrameesolmun päähän edellisestä ja kiinnitä se
koukkuun, jolloin ripustuslangoista tulee sopivan mittaiset (kuva 8 ja 9).
Solmi molempiin päihin 9 tällaista ripustuslankaa. Irrota sitten lankanippu koukusta ja taita se kahtia niin, että muodostuu silmukka. Vyötä nippu ylijäävällä narulla silmukan alapuolelta ja kieputa kudetta myös silmukkalenkkiin kuvan osoittamalla tavalla. Päättele lopuksi kuteiden päät kieputuksen sisälle (kuva 10).
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