TÄHKÄ-MAKRAMEESEINÄVAATE (pieni)
Malli Lankava, Janica Kurkimäki
Koko n. 45x120 cm (sisältää n. 60 cm hapsut).
Lanka Paulina-punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20
% polyesteri, 1 kg = 180–190 m) 850 g leijonankeltaista (71)
Muuta 60 cm pyöreä puutanko ja siimaa ripustukseen.
Surmansilmukka (kuva 1): Taita lanka keskeltä kahtia.
Vie taite etukautta riman yli, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu kiinni rimaan.
Kaksoistasosolmu = KTS: Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu. 1. vaihe (kuva 2): 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 (kuva 3): Vie oikea lanka
keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie sitten vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu
edellisen alapuolelle = 1 KTS.
Vinottainen kohosolmu = KS: Tee tukilangan ympärille 2 silmusolmua alaviistoon.
Kohosolmu oikealle viistoon (kuva 4): Pidä tukilanka oikealla kädellä alaviistossa työlankojen edessä, *vie
työlanka etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.
Kohosolmu vasemmalle viistoon (kuva 5): Pidä tukilanka vasemmalla kädellä alaviistossa työlankojen
edessä, *vie työlanka etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, toista *-*
samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.
Työohje Leikkaa 5 m:n pituisia työlankoja 30 kpl. Kiinnitä langat surmansilmukoilla tankoon ja tasoita ne 45 cm:n
työleveyteen. Aloita solmeilu.
1. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS*, toista *-* vielä 14 kertaa = 15 KTS.
2. krs: Jätä molemmista reunoista 2 lankaa suoraksi ja tee kerrokselle yhteensä 14 KTS.
3. krs: Tee kerrokselle taas 15 KTS.
4. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi, tee 2 KTS, *jätä 4 lankaa suoraksi ja tee 2 KTS*, toista *-* vielä 3 kertaa ja jätä viimeiset 2 lankaa suoriksi.
5. krs: Jätä 4 lankaa suoraksi ja tee 1 KTS, *jätä 8 lankaa suoraksi ja tee 1 KTS*, toista *-* vielä 3 kertaa ja jätä viimeiset 4 lankaa suoriksi. krs loppuun. Aloita kohosolmukerrokset.
6. krs: Tee kohosolmut 12 langan ryhmissä näin: Ota 1. lanka vasemmalta tukilangaksi ja solmi sen ympärille 5 KS
oikealle alaviistoon kohti kolmion kärkeä. Ota sitten 12. tukilangaksi ja solmi sen ympärille 5 KS vasemmalle alaviistoon.
7. krs: Ota 2. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee sen ympärille 4 KS oikealle alaviistoon. Ota 2. lanka oikealta tukilangaksi ja tee sen ympärille 4 KS vasemmalle alaviistoon.
8. krs: Ota 3. lanka vasemmalta tukilangaksi ja solmi sen ympärille 3 KS oikealle alaviistoon. Ota 3. lanka oikealta
tukilangaksi ja tee sen ympärille 3 KS vasemmalle alaviistoon. Solmi loput 4 tähkää samoin.
9. krs: Kuten 5. krs.
10. krs: Kuten 4. krs.
Toista 1.-10. krs:ia vielä 2 kertaa. tee loppuun vielä kerrokset 1.-9.
Viimeistely Tasoita hapsut haluamaasi pituuteen.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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