MAKRAMEE-KORVAKORUT
MATERIAALIT: 5,5 m vahattua puuvillalankaa 1 mm vahvuista
2 kpl suljettuja korurenkaita, halk. n. 15 mm
2 kpl avattavia välirenkaita, halk. n. 5 mm
2 kpl kor vakorukoukkuja
2 kpl n. 6-8 mm helmiä, joiden reikä väh. 2-3 mm
2 kpl pienempiä helmiä, joiden reikä väh. 2 -3 mm
30-60 kpl siemenhelmiä, joiden reikä väh. 1 mm
tekstiililiimaa (esim. Gutermann HT2)
TARVIKKEET: korupihdit, isosilmäinen (mieluiten tylppä) neula,
teippiä/nuppineuloja alustaan kiinnittämiseen

TYÖOHJE: Yhteen koruun tulee 5 x 55 cm lankaa. Kiinnitä ne
renkaaseen leivonpääsolmulla. (1) Kiinnitä rengas alustaan.
Solmi vasemmalta alkaen. Reunalanka on tukilanka. Pidä se
solmiessa tiukalla, viistossa muiden lankojen päällä. Solmi
seuraavalla langalla kaksi kuvien 2-3 mukaista solmua
tukilangan ympäri (kylkiluu- eli kohosolmuja). Solmulanka
tulee aina tukilangan alta ja solmut kiristetään alaviistoon.
Toista solmut vielä seur. 3 langalla (=puolet langoista).
Tee toinen puoli peilikuvana, alkaen oikealta. (4) Tee vielä
yksi solmupari keskelle, kumpi vain lanka tukilankana.
Tee toinen kerros solmuja samalla tavoin. (5)
Pujota isoin helmi 2 keskilankaan. Jätä toiselta puolen 1
lanka väliin ja pujota seuraavaan siemenhelmiä noin 3 -6 kpl
(viistoa langan pää tarvittaessa). (6)
Solmi sitten keskeltä reunaan päin, keskilangat ovat
tukilankoja. Asettele solmut siten, että langat kaartavat ison
helmen vieressä. Arvioi siemenhelmien määrä s iten, että saat
sopivan kaaren. Laita uloimpaan lankaan 6 -10
siemenhelmeä. (7) Tee toinen puoli peilikuvana.
Jatka solmimista samoin, mutta laita aina keskellä olevat 2
lankaa (=tukilangat) ristiin ennen solmimista.
Toisen rivin jälkeen jätä reunasta aina 1 lanka lisää
solmimatta joka kerroksella, kunnes viimeiselle kerrokselle
tulee enää yksi solmupari molemmin puolin. Tee vielä viimeinen solmupari
keskimmäisillä langoilla, jompikumpi on tukilankana. (8)
Pujota helmi 2:een keskilankaan (viistoa päät ja käytä tarvittaessa korupihtejä
langan vetämiseen läpi). Tee helmen viereen tiukka umpisolmu.
Päättele loput langat neulalla nurjalle, pujottamalla neula viimeistä edeltävän
kerroksen alle. (9) Kiristä lankaa ensin reunasta ennen nurjalle kiristämistä.
Kun olet päätellyt langat, laita tippa tekstiililiimaa päättelykohtaan lankojen
alle niiden juureen ja painele päät liimakohtaan. (10) Halutessasi laita tippa
liimaa myös keskustan umpisolmuun, niin voit leikata sen päät huoletta
lyhyeksi. Liiman kuivuttua leikkaa kaikki päät läheltä työtä.
Kiinnitä korvakorukoukku välirenkaalla renkaaseen, käytä apuna korupihtejä.

