SUOMETAR-KAULAKORU
Suunnittelu: Taito Keski-Suomi

Suometar-kaulakoru on Suomen juhlavuoden kunniaksi solmeiltu
kaulakoru.

Materiaalit:
∙ sinistä ja valkoista, n.1mm paksuista makramee-lankaa,
puuvillalankaa tai korunyöriä (12kpl n. 60-70cm mittaiset langat,
n. 7.5 metriä)
∙ avainrenkaan
∙ helmiä
∙ nuppineuloja ja esim. aaltopahvia solminta-alustaksi

Työohjeet:
∙ Leikkaa 3 kpl sinistä ja 7kpl valkoista n. 60-70cm mittaista lankaa korun solmeiluun, ja näiden lisäksi kaksi pidempää noin metrin mittaista lankaa kaulanauhaa
varten.
∙ Taita langat kaksinkerroin ja kiinnitä ne aloitussolmuilla avainrenkaaseen solmimiskartan mukaan niin, että vasempaan reunaan jää kaikki siniset langat
∙ Kiinnitä avainrengas nuppineulalla alustan reunaan kiinni
1-2 krs Aloita solmiminen kartan mukaan vasemmalta oikealle niin, että ensimmäiset kaksi lankaa jää solmimatta, ja seuraavat neljä lankaa solmitaan kaksoistasosolmulla. Seuraavat neljän langan niput (Langat 7-10, 11-14, 15-18) solmitaan myös kaksoistasosolmuilla, niin että kaksi viimeistä lankaa jää solmimatta.
Seuraava kerros tehdään samoin.
3-4 krs Jätetään solmimatta
5-6 krs Langat solmitaan alusta asti kaksoistasosolmuilla, eli 4 langan nippuja tulee näillä kahdella kierroksella 5 kpl
7-8 krs Jätetään solmimatta
9-10 krs Solmitaan samoin kuin kerrokset 1-2
11-12 krs Jätetään solmimatta
13-14 krs Solmitaan samoin kuin kerrokset 5-6
15-16 krs Ensimmäiset neljä ja viimeiset neljä lankaa solmitaan kaksoistasosolmulla, muut jötetään solmimatta
Solmeilua jatketaan kartan mukaan kunnes työ on valmis.
Langat leikataan kuviota myötäillen ja päätellään solmimalla ja tarvittaessa liima-vesi seoksella tai värittömällä kynsilakalla.
Kaulanauha solmeillaan lopuksi kahdella pidemmällä nauhalla. Taita nauhat
kaksinkerroin ja kiinnitä renkaaseen aloitussolmuilla. Tee alkuun 6 kerrosta kaksoistasosolmuja, lisää helmi ja tee vielä kaksi kaksoistasosolmua, jonka jälkeen
nauhat erkanee kaulan ymrärille. Koristeeksi voit tehdä nauhoihin solmuja kuten
kuvan korussa. Solmi kiinni lopuksi.
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