HARLEKIINI-MAKRAMEERAANU
Malli Lankava, Annikki Orrenmaa
Koko n. 35x132 cm. Mittaan sisältyy n. 40 cm:n hapsut.
Lanka 1 kg harmaata (67) Paulina-punoskudetta (80 %
puuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 170-180 m).
Muuta 37 cm onttoa, valkoista verhotankoa, 30 mm
puuhelmiä 5 kpl, teippiä ja ripustimeksi n. 100 cm valkoista narua.
Kohosolmu = KS (kuva 1): Tee tukilangan ympärille 2 vaakasuuntaista silmusolmua oikealta vasemmalle
näin: Pidä tukilanka vasemmalla kädellä vaakatasossa
työlankojen edessä, *ota oikealla oleva työlanka, vie se
etukautta tukilangan yli ja siitä työlangan oikealta puolelta takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille vetämällä lankaa oikealle*, toista *-* samalla langalla vielä
kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.
Kaksoistasosolmu = KTS: Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu.
1. vaihe (kuva 2): Vie vasen lanka keskimmäisten yli ja
oikean ali, vie oikea lanka keskimmäisten ali ja lenkin
läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin
suuntiin.
2. vaihe (kuva 3): Vie oikea lanka kahden keskimmäisen langan yli ja vasemman ali, vie sitten vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu
edellisen alapuolelle = 1 KTS.
Vuorotteleva silmusolmu (kuva 4): Tee kahdella langalla kaksiosainen solmu näin: vie vasen lanka etukautta oikean taakse ja siitä yläkautta, molempien lankojen
välistä eteen, vie sitten oikea lanka etukautta vasemman taakse ja siitä yläkautta, lankojen välistä eteen.
Työohje Leikkaa 6 m:n pituisia lankoja 26 kpl ja apulangaksi yksi n. 50 cm:n pituinen lanka. Kiinnitä pitkät langat surmansilmukoilla tankoon näin: taita lanka keskeltä kahtia, vie taite tangon ali ja pujota langanpäät lenkin
läpi. Aloita solmeilu.
1. krs: Kiinnitä apulanka toisesta päästään työlankojen
oikealle puolelle. Tee apulangan ympärille 1 kerros kohosolmuja.
2. krs: Tee 13 kts.
3. krs: Jätä molemmista reunoista 2 lankaa odottamaan ja tee keskimmäisillä langoilla 12 kts. Toista 2.-3. krs:ia
vielä 2 kertaa ja tee lopuksi vielä 1. krs.
Aloita sitten salmiakkikuvioiden solmeilu työn keskelle.
9. krs: Tee työn molemmille reunoille 6 kts ja jätä keskimmäiset 4 lankaa vapaaksi.
10. krs: Tee molemmille reunoille 5 kts ja jätä keskeltä 8 lankaa vapaaksi. Jatka näin kunnes reunoilla on 3 kts.
Salmiakkiruutu on nyt puolivälissä. Jatka päinvastoin eli lisää kaksoistasosolmuja molemmille reunoille. Tarkkaile
samalla, että keskelle jäävät vapaat langat laskeutuvat tasaisesti.
21.-24. krs: Tee tämän jälkeen vielä 4 kerrosta kaksoistasosolmuja kuten työn alussa. Toista 9.-24. krs:ia vielä 2 (3)
kertaa.
Aloita sitten alareunan kavennukset: Jätä joka kerroksella työn molemmista reunoista 1 kts tekemättä, kunnes keskelle jää 1 kts. Ota sitten molemmilta sivuilta reunimmaiset langat apulangoiksi ja solmi niihin 1 krs kohosolmuja kuten työn alussa.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Tee lopuksi kärjen apulangoista ja kahdesta keskelle jääneestä langasta 1 kts. Solmi vielä kahdella keskimmäisellä langalla 6 polveilevaa silmusolmua. Jätä sitten 5 cm:n tyhjää väliin ja solmi lankapari hevosenhäntäsolmulla yhteen. Teippaa toisen langan pää teräväksi, pujota se puuhelmen läpi ja tee helmen alapuolelle toinen hevosenhäntäsolmu. Jätä 7 lankaa väliin ja solmi molemmille sivuilla vielä 2 helmihapsua samalla tavalla (helmien väliin ja
reunoille jää 7 vapaata lankaa). Jätä lankojen loppuosat hapsuiksi ja tasoita niiden päät.
Viimeistely Tasoita hapsujen päät vaakasuoriksi. Päättele apulankojen päät nurjalle. Sahaa ontto verhotanko tarvittaessa raanun leveyteen. Pujota ripustuslanka tangon läpi, tee solmu ja vedä se putken sisään. Ripusta valmis
raanu seinälle, oveen tai ikkunaan.
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