Hilkka-amppeli
Tee se itse makrameeamppeli -tarvikepaketti

Designed by Emmi Lemmetty-Garcia / Intiaaniprinsessa

Sivu 1 / 14

Valmistelut
Kirjekuoresta löydät amppeliisi valmiiksi
oikeisiin mittoihin leikatut langat. Lankakeriä
on yhteensä 9 kpl, joista 8 on neljän metrin
mittaisia ja 1 viiden metrin mittainen.
Lisäksi etsi valmiiksi kotoasi sakset ja
mittanauha.
Vinkki! Puuvilla aina vähän pölisee ja siksi voi
olla hyvä käyttää hengityssuojainta solmiessa.

Kuva a.

Työn aloitus
Ota kahdeksasta kerästä langanpäät yhteen ja
oio langat suoriksi.
Jätä mustalla langalla kiinnitetty kerä vielä
sivuun.

Kuva b.

Etsi lankojen keskikohta ja taita langat siitä
kohdin lenkiksi.
Vinkki! Ei haittaa vaikka lankojen päät eivät olisi
täsmälleen saman pituisia.

Kuva c.
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Työn kulku
1. Ota nyt esille kerä, joka on sidottu mustalla
langalla. Irrota musta lanka ja laita sivuun.

Kuva d.

2. Suorista aukaisemasi lanka, etsi siitä keskikohta
ja taita lanka lenkiksi. Aseta lenkki lankanipun
keskikohdan päälle.

Kuva e.

3. Tee leivonpääsolmu eli laita sormet
yksittäisen langan lenkistä sisään ja vedä siitä
lähtevät langanpäät lankanipun alapuolelta
lenkin läpi.

Kuva f.
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4. Kiristä langat ja leivonpääsolmusi on valmis!
Onneksi olkoon, olet juuri tehnyt ensimmäisen
makrameesolmusi!

Kuva g.

5. Ota solmusta lähtevistä langoista oikean
puoleinen lanka käteesi, vie se yläkautta
oikealle lähtevän lankanipun alitse ja sujauta
langan pää oman lenkkinsä läpi lankanipun
päältä. Kiristä.

Kuva h.

6. Jatka samalla tavalla oikealle tehden lisää
lenkkisolmuja.

Kuva i.
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7. Tee yhteensä 19 lenkkisolmua oikealle.

Kuva j.

8. Tee samalla tavalla lenkkisolmuja nyt
vasemmalla langalla vasempaan suuntaan.

Kuva k.

9. Kun olet tehnyt myös vasempaan
suuntaan 19 lenkkisolmua, on solmuja
yhteensä 40 kpl mukaanlukien
leivonpäänsolmu.
Taivuta solmurivistöä hevosenkengän
muotoon.

Kuva l.

Sivu 5 / 14

10. Tee solmurivistöstä lähteviin lankoihin
tasosolmu jättäen solmun sisälle molemmat
lankaniput.
Tasosolmun teet laittamalla oikealta lähtevän
langan kaikkien muiden lankojen yli vasemmalle.
Vasemmalta lähtevä lanka nostetaan oikealta
tulevan langan päälle mutta vieden sen jälkeen
kaikkien muiden lankojen alitse sujauttaen sen
lopulta oikean langan silmukan läpi. Kiristä.

Vinkki! Voit solmia makrameetyötäsi
myös pystyasennossa esim.
riiputtamalla työtäsi vaikka
ovenkahvassa tai tuolin selkänojassa.

Kuva m.

11. Tee lisää tasosolmuja toisensa perään,
jolloin langat lähtevät kauniisti kiertymään.
Vinkki! Vedä nipussa olevia lankoja
alkuvaiheessa alaspäin, ettei ensimmäisen
tasosolmun alkuun jää löysiä lankoja.

Kuva n.

12. Tee tasosolmuja niin kauan, kunnes kierrettä
on syntynyt 19 cm.
Vinkki! Voit kädellä kääntäen kiertää kierrettä
lisää.

Kuva o.
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13. Jaa lankanipun langat kahteen osaan
eli molempiin nippuihin tulee 8 lankaa.

Kuva p.

14. Tee tasosolmukierteestä lähtevistä
langoista umpisolmu lankanippujen väliin.
Vinkki! Umpisolmusta saa lujemman, kun
solmut tekee vuorotellen peilikuvana (esim.
ensin oikea lanka sujahtaa sisäkautta ulospäin
ja seuraavassa solmussa vasen lanka
sisäkautta ulospäin.)

Kuva q.

15. Tee varmuuden vuoksi vielä kolmas
solmu.

Kuva r.
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16. Leikkaa tekemäsi solmujen langat
pois.

Kuva s.

17. Piilota solmut ja langanpäät nipussa
olevien lankojen sisään.

Kuva t.

18. Seuraavaksi jätetään lankoja jonkun
matkaa suoraksi. Jos haluat amppelista noin
metrin pitkän (pohjasolmuun asti mitattuna),
jätä 50 cm suoraa lankaa tähän kohtaan.
Vinkki! Jätä lyhyempään amppeliin
vähemmän ja pidempään amppeliin
enemmän suoraa lankaa.

Kuva u.
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19. Ota neljä vierekkäistä lankaa ja tee tasosolmu
esim. 50 cm kohdalle. Jätä tasosolmun sisään
kaksi lankaa. Tasosolmun ohje löytyy kohdasta
10, sivulta 6, kuva m.
Vinkki! Seuraa tarkasti, että langat asettuvat
ylhäältä kauniisti ennen kuin teet ensimmäisen
solmun. Valitse neljä lankaa niin, että aiemmin
tehty umpisolmu ja langanpätkät jäävät piiloon.

Kuva v.

20. Tee tasosolmuja peräjälkeen niin kauan,
kunnes kierrettä on syntynyt n. 10 cm.

Kuva w.

21. Valitse uudet neljä lankaa ja tee samalle
korkeudelle toinen kierre. Tämän jälkeen ota
jälleen neljä lankaa ja tee kolmas kierre.

Kuva x.

Sivu 9 / 14

22. Kolmannen kierteen valmistuttua tee
tasosolmuja vielä jäljelle jääneisiin neljään
lankaan samalle korkeudelle kuin kolme
edellistä.

Kuva y.

23. Kokeile nyt suunnittelemaasi ruukkua
amppeliin ja arvioi, kuinka alas
kannattelusolmut teet.

Kuva z.

24. Ota kahdesta vierekkäisestä kierteestä
kaksi lankaa molemmista. Tee niistä
tasosolmu haluamaasi kohtaan, esim. 7
cm päähän edellisen kierteen
päättymisestä.
Vinkki! Varmista, että langat ovat suorassa
ja asettuvat nätisti ylhäältä saakka.

Kuva å.
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25. Tee nyt tasosolmusta
kaksoistasosolmu eli vie tällä kertaa
oikealta tuleva lanka kahden keskilangan
ali. Sen jälkeen vie vasemmalta tuleva
lanka oikean langan alakautta kahden
keskilangan yli ja lopulta oikean langan
lenkistä läpi.

Kuva ä.

26. Kiristä solmut ja
kaksoistasosolmusi on valmis.

Kuva ö.

27. Ota jomman kumman kierteen kaksi
jäljelle jäänyttä lankaa sekä viereisen
kierteen kaksi lankaa ja tee samaan
kohtaan toinen kaksoistasosolmu.

Kuva a1.
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28. Jatka samalla tavalla ottaen aina
viereisestä kierteestä kaksi uutta lankaa ja
tehden aina samalle korkeudelle
kaksoistasosolmun kunnes solmuja on
neljä.

Kuva b1.

29. Kokeile ruukkuasi amppeliin ja
suunnittele alempien kannatinsolmujen
kohta.

Kuva c1.

30. Ota kahdesta vierekkäisestä
kaksoistasosolmusta kaksi lankaa
molemmista ja tee neljään lankaan
uusi kaksoistasosolmu haluamasi
etäisyyden päähän esim. 7 cm
ylemmästä kaksoistasosolmusta
mitattuna.
Saatuasi solmun valmiiksi, ota taas
kahdesta eri kaksoistasosolmusta
yhteensä neljä lankaa ja tee
kaksoistasosolmu samalle
korkeudelle kuin edellinen
tekemäsi. Jatka näin, kunnes
solmuja on neljä.

Kuva d1.
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31. Kokeile jälleen ruukkua amppeliin
ja suunnittele, mihin kohtaan haluat
pohjasolmun.

Kuva e1.

32. Tee amppelin pohjaan aivan tavallinen
helppo solmu. Kerää ensin roikkuvat langat
yhteen nippuun, tee niistä lenkki ja vedä
langat lenkin läpi.

Kuva f1.

33. Kokeile ruukkua amppeliin. Voit
helposti muuttaa pohjasolmun paikkaa
solmimalla sen uudelleen, jos ruukku jää
liian matalalle tai korkealle.

Kuva g1.
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34. Leikkaa roikkuvat langat
haluamaasi pituuteen ja amppelisi
on valmis!

Kuva h1.

Paljon onnea, olet juuri solminut oman Hilkka
makrameeamppelisi! Toivon, että siitä on sinulle
iloa pitkään ❤
Lisää perheemme makrameetöitä,
monikulttuurista lapsiperhe-elämää sekä
mielenkiintoisia tarinoita intiaanikulttuurista
löydät täältä:
www.intiaaniprinsessa.fi
Facebook: intiaaniprinsessa
Instagram: intiaaniprinsessa.fi
Youtube: intiaaniprinsessa
Olisi vallan ihastuttavaa saada sinut mukaan
some-yhteisöömme! Tahtoisimme myös nähdä
solmimasi amppelin, laittaisitko siitä kuvan
someen ja merkitset kuvaan meidät eli
intiaaniprinsessan? Kaunis kiitos!

Terkuin Emmi Lemmetty-Garcia
Pieksämäki
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