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92045. AMPEL I MAKRAMÉ

GARNKVALITÉ (A) Hoooked Zpagetti (90% Högkvalitativ bomull, 10% Övriga fibrer. Ca 900 g = 120 m)

GARNKVALITÉ (B) Hoooked Ribbon XL (80% Återvunnen Bomull, 20% Övriga Fibrer. Ca 50 g = 100-130 m)

GARNÅTGÅNG (A) Ca 18 meter (fg 57901)

GARNÅTGÅNG (B) Ca 18 meter (fg 57528)

TILLBEHÖR 1 st o-ring (gardinstångsring), Zpagetti-nål, träpärlor till dekoration

(finns att köpa i de flesta hobbybutiker)

FAKTA Zpagetti och Ribbon XL är återvinningsprodukter som bl.a. är baserade

på överskott från modeindustrin. Därför varierar garnets egenskaper

vad gäller färgnyans, grovlek, sträckning och töjbarhet.

FÖRKLARING 

Makraméknytning var otroligt populärt på 70-talet. Hemmen pryddes ofta med egenhändigt knutna projekt. Det är lätt att förstå varför:

Tekniken är lätt att lära sig och dessutom kan man variera den i oändlighet.

Zpagetti och Ribbon XL är perfekt att knyta med eftersom tråden är mjuk och stretchig, till skillnad från traditionella material av sisal,

rep och raffia.

Steg 1: 

Nu börjar vi!

Klipp 6 bitar á 3 meter vardera i Zpagetti alternativt Ribbon XL. Vik 2 bitar på mitten så att det bllir 4 trådar (A,B,C,D).

Trä igenom o-ringen, dra ändarna genom öglan och dra åt. Fixera o-ringen med en klämma och de två mittersta trådarna (B,C) med

nålar. Se bilder på momenten steg 1.

Steg 2: 

Dela in längderna i 3 grupper med 4 längder i varje grupp.

Börja knyta 12 makraméknutar i en av grupperna så här: (E) Ta den vänstra längden och placera den över de två längderna i mitten

och under den högra längden. (F) Ta den högra längden och placera den under de två mittlängderna och trä den tillbaka till framsidan

genom öglan som bildas mellan mittlängden och den vänstra längden. (G) Ta nu höger längd placera över de två mittlängderna och

därefter under den vänstra längden. (H) Ta den vänstra längden och placera den under de två mittlängderna och trä den tillbaka till

framsidan genom öglan som bildats. Nu har du gjort 1 st makraméknut!

Gör ytterligare 11 knutar på samma sätt.

Fortsätt knyta nästa grupp. Arbeta från vänster till höger och från höger till vänster så att du har 12 makraméknutar.

Knyt på samma sätt i den sista gruppen. När du är klar kommer varje grupp att ha 2 korta trådar och två längre trådar

- det går åt mer av de trådar som det knyts med. Fäst de korta trådarna i makraméknutarna med hjälp av Zpagetti-nålen.

Steg 3: 

Forma till ampeln

Ta nu 1 tråd från en grupp + en tråd från gruppen intill och knyt ihop med en enkel knut. Fortsätt på samma sätt med

övriga trådar = 3 knutar med 2 trådar i varje. Gör nu om proceduren på nytt och knyt ihop en tråd från en grupp med en tråd från

gruppen intill.

Steg 4: 

Dekorera: Knyt ihop de sex trådarna med en enkel knut. Dra åt ordentligt. Knuten bildar ampelns botten.

Dekorera de hängande trådarna genom att göra knutar och trä på pärlor. Använd gärna pärlor med vid öppning så att

tråden går lätt att trä igenom.
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Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i

samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med

tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från

parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan

färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=basfärg, bmb=bakre

maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre

maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska,

m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts=rätsidan,

rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs,

ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning 

Virkning

arb=arbetet, avigs=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=basfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,

enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning,

hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge,

mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, rest=resterande, räts=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans,

uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
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