MAKRAMEEMATTO
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko 80x100 cm + hapsut
Lanka 2,5 kg korallinpunaista (62) Paulina-punoskudetta (80 % puuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 180-190 m).
Muuta ontto verhotanko (alumiini)
Surmansilmukka (kuva 1) Taita lanka keskeltä kahtia.
Vie taite etukautta tangon yli, pujota langanpäät lenkin
läpi ja kiristä solmu kiinni tankoon.
Kohosolmu = KS (kuvat 2) Tee tukilangan ympärille 2
vaakasuuntaista silmusolmua oikealta vasemmalle näin:
Pidä tukilanka vasemmalla kädellä vaakatasossa työlankojen edessä, *ota oikealla oleva työlanka oikeaan
käteen, vie se etukautta tukilangan yli ja siitä työlangan
oikealta puolelta takaisin alas, kiristä solmu tukilangan
ympärille vetämällä työlankaa oikealle*, toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.
Kaksoistasosolmu = KTS (kuvat 3) Tee neljällä langalla kaksiosainen 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.
Työohje Leikkaa punoskuteesta 7,8 m:n pituisia työlankoja 66 kpl ja 1,2 m:n pituisia tukilankoja 2 kpl. Taita pitkät langat keskeltä kahtia ja solmi ne surmansilmukoilla
verhotankoon. Tasoita nämä työlangat 80 cm:n leveydelle.
Ota sitten toinen tukilanka, sido sen toinen pää väliaikaisesti tankoon, oikean reunalangan ulkopuolelle. Pidä tukilanka vaakasuorassa ja solmi sen ympärille ensin kohosolmuja 5 cm:n etäisyydelle tangosta. Aloita sitten kaksoistasosolmut.
1. krs: Tee 33 KTS. Tee seuraava KTS-kerros lomittain edellisiin solmuihin nähden.
2. krs: Jätä molemmista reunoista 2 ulointa lankaa odottamaan ja solmi niiden väliin 32 KTS.
Toista 1.-2. krs:ia kunnes työssä olevien lyhyempien lankojen pituus on 15-20 cm. Tee loppuun vielä 1. krs. Ota sitten toinen tukilanka ja solmi siihen kohosolmuja kuten maton alussa.
Viimeistely Poista verhotanko. Tasoita kohosolmurivit saman levyisiksi ja päättele tukilankojen päät nurjalle kaksoistasosolmujen sisään. Tasoita lopuksi hapsut.
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