HAPSU-MAKRAMEEVARJOSTIN
Malli Lankava, Mirka Korpela
Koko n. 20x70 cm
Lanka 250 g luonnonvalkoista (52) Minimop-lankaa (80
% kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 700 g = 490 m).
Muuta 20 cm metallirenkaita 2 kpl
Surmansilmukka (kuvat 1) Taita lanka keskeltä kahtia,
vie taite etukautta renkaan yli, pujota langanpäät lenkin
läpi ja kiristä solmu (= 2 lankaa).
Kaksoistasosolmu = KTS (kuvat 2) Tee neljällä langalla kasiosainen solmu.
1. vaihe: Vie vasemmalla oleva 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.
Kohosolmu = KS (kuvat 3) Tee renkaan ympärille 2
silmusolmua vasemmalta oikealle: vie työlanka etukautta renkaan yli ja siitä työlangan vasemmalta puolelta takaisin alas, kiristä solmu renkaaseen. Tee samalla langalla toinen samanlainen solmu ja kiristä solmut kiinni
toisiinsa. Työlanka jää solmujen väliin.
Työohje Leikkaa 3 m:n pituisia lankoja 48 kpl ja solmi
ne surmansilmukoilla renkaaseen.
Tee sitten varjostimen ripustimet: Leikkaa 2 m:n pituisia
lankoja 8 kpl. Solmi ne renkaaseen pareittain surmansilmukoilla 12 solmun välein (= 4 lankaryhmää). Tee sitten
jokaiseen lankaryhmään 13 KTS ja yhdistä ne väliaikaisesti vetosolmulla nippuun. Ripusta rengas sopivalle
työskentelykorkeudelle ja varmista, että se on suorassa.
Aloita varjostinosan solmeilu: Ota ripustimen molemmilta puolilta 2 lankaa (= 4 lankaa) ja tee niillä 1 KTS. Ota
seuraavat 4 lankaa ja tee taas 1 KTS. Jatka näin krs
loppuun = 24 KTS.
Tee seuraavan kerroksen KTS:t 1 cm:n etäisyydelle ja
lomittain edellisiin solmuihin nähden.
Kun olet tehnyt 25 lomittaista KTS-kerrosta, kiinnitä
varjostimen alareunaan metallirengas näin: pujota työlangat renkaan sisäpuolelle, solmi rengas työlangoilla muutamista kohdista väliaikaisesti työn alareunaan. Solmi sitten kaikilla työlangoilla 1 KS. Tarkista, että rengas on suorassa ja tee vielä 3 lomittaista KTS-kerrosta kuten edellä.
Tee lopuksi hapsut ylempään renkaaseen: leikkaa 20 cm:n pituisia lankoja 48 kpl ja solmi ne surmansilmukoilla ylärenkaan solmujen väleihin.
Viimeistely Tasoita yläreunan hapsut 10 cm:n ja alareunan hapsut 40 cm:n pituisiksi. Avaa halutessasi hapsujen
kierteitä. Avaa lopuksi ripustimien vetosolmu ja laita lamppu paikoilleen.
Solmi langat lampunjohdon ympärille esim. näin: Ota kahdesta ripustusnauhasta uloimmat 2 lankaa ja solmi niillä 6
KTS, *ota seuraavat 4 lankaa ja tee taas 6 KTS*, toista *-* vielä 2 kertaa. Päättele langat solmujen alle.
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