MAKRAMÉDRAPERI
Suuri Käsityö 5-6/2016

Design Suuri Käsityö, Outi Hakkarainen
Så här knyter du ett makramédraperi:
Tillbehör ca 2 kg svart Paulina snörgarn från Lankava,
9 träpärlor med stora hål och en stadig ribba, längd
minst 85 cm.
Gör så här Klipp 45 st garnbitar som är 7 m långa. Vik
varje garnbit på mitten och fäst dem på ribban genom
att dra garnändarna genom öglan (bild 1).
Gör en rad med knutar runt hjälpgarnet: dubbelt halvslag öglor åt höger (bild 2 och 3).
Gör sedan 6 rader med enkelslag spiralknut med 4 garn
(makraméknut), gör alltid nästa knut omvänd (bild 4-6),
knyt kedjeknutar i vartannat varv växelvis med de två
trådar som ligger i sidorna av arbetet (bild 7-10).
Gör en rad med knutar runt ett nytt hjälpgarn: dubbelt
halvslag öglor åt höger.Dela in garnen i grupper av 18
st varje (5 grupper). Knyt fem trianglar i undre kanten
av arbetet med dubbla halvslag snett antingen åt höger
eller vänster (bild 11-12).
Knyt ihop trianglarnas spetsar med makraméknutar och
sedan kedjeknutar växelvis med de mittersta garnen.
Trä pärlor på trådarna i trianglarnas spetsar och i sidorna av arbetet. Knyt med överhandsknop (bild 13-14).
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1. Reserverat halvslag
(lärkhuvud) att börja med: Vik
garnbiten på mitten, lägg garnöglan bakom ribban, vänd
garnändarna över ribban och
genom öglan.

2. Dubbelt halvslag öglor åt
höger: Ta ett hjälpgarn, håll
garnet vågrätt och knyt en rad
knutar runt det. För garnet
som är fäst i ribban under det
vågräta garnet och genom
öglan.

3. Gör en likadan knut med
samma garn och dra åt båda
knutar på samma gång tätt
intill ribban.

4. Enkelslag spiralknut Ta 4
garn som ligger bredvid varandra. För garnet som ligger
på höger sida över de mittersta garnen och under garnet
som ligger på vänster sida.
För garnet som ligger på vänster över de mittersta garnen
och över garnet som ligger på
höger sida. Dra åt knuten.

5. Gör den andra fasen av
spiralknuten spegelvänt. För
garnet som ligger på höger
under de mittersta garnen
och över garnet som ligger på
vänster sida. För garnet som
ligger på vänster sida över de
mittersta garnen och under
garnet som ligger på höger
sida. Dra åt knuten.

6. För att skapa en nätliknande yta, knyt alltid knutarna
mellan det föregående varvets
knutar. Låt de 2 trådarna på
båda sidor tillfälligt ligga.

7. Kedjeknut växelvis åt höger och vänster. Gör dessa
knutar med de trådar som du
lämnade åt sidan. Håll garnet
som är i sidan sträckt och vrid
det andra garnet uppifrån runt
det, för garnänden genom öglan. Dra åt knuten.

8. Håll det andra garnet
sträckt och vrid garnet som är
i sidan uppifrån runt det, för
garnänden genom öglan, dra
åt knuten.

9. Gör likadana kedjeknutar
växelvis åt höger och vänster
men spegelvänt. Håll garnet
som är i sidan sträckt och vrid
det andra garnet uppifrån runt
det, för garnänden genom öglan. Dra åt knuten.

10. Håll det andra garnet
sträckt och vrid garnet som är
i sidan uppifrån runt det, för
garnänden genom öglan, dra
åt knuten.

11. Dubbla halvslag snett
åt höger eller vänster Gör
på samma sätt som vanliga
dubbla halvslag men dra dem
åt runt hjälpgarnet som löper
snett åt höger. Använd garnet
som är längst ute på kanten
av garngruppen som hjälpgarn.

12. Dubbla halvslag åt vänster Gör på samma sätt som
tidigare men spegelvänt.

13. Trä pärlorna på de trådar
som finns i trianglarnas spetsar. För att lättare kunna trä
pärlorna på garnet kan du linda lite tejp runt garnänden.

14. Gör överhandsknopar på
båda sidor av pärlorna.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

