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Designed by Emmi Lemmetty-Garcia 

Ohje:


Mittaa ja leikkaa 2,5 metriä pitkiä 
lankoja 6 kappaletta. Etsi lankojen 
keskikohta ja taita langat siitä 
kohdin lenkiksi.


Tee leivonpääsolmu pujottamalla 
lenkki yläkautta kepin taakse ja 
ottamalla langan päät kepin 
alapuolelta lenkin läpi.




Tee kaikkiin kuuteen lankaan 
leivonpääsolmut.







Ota reunimmainen lanka 
vasemmalta ja tee siihen kohosolmu 
oikeanpuoleisella langalla. Vie oikea 
lanka alakautta vasemman ympäri ja 
lenkin läpi. 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Kuva a.


Kuva b.

Kuva c.






Kiristä. Tee kohosolmu aina kaksi 
kertaa.








Jatka samalla tavalla ottaen aina 
oikealta puolelta uuden langan ja 
tehden siihen kohosolmun 
vasemmalle.







Tee nyt samanlainen 
kohosolmurivistö peilikuvana 
oikealle puolelle. Ota reunimmainen 
lanka oikealta ja tee siihen 
kohosolmu viereisellä eli vasemman 
puolen langalla. 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Kuva d.

Kuva e.


Kuva f.






Yhdistä kohosolmurivistöt vielä 
yhdellä kohosolmulla (muista aina 2 
solmua) haluamallesi puolelle.








Tee nyt toinen kohosolmurivistö 
vasemmalle puolelle edellisen 
rivistön alle. Aloita reunasta.








Valmis tuplarivistö.
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Kuva g.

Kuva h.

Kuva i.






Tee toinen kohosolmurivistö myös 
oikealle puolelle edellisen alle.








Yhdistä taas rivistöt vielä yhdellä 
kohosolmulla ja solmi sitten vielä 
kolmannet rivistöt edellisten alle.








Valmiit kolme rivistöä. 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Kuva j.

Kuva k.

Kuva l.



Mittaa ja leikkaa 3 metriä pitkiä 
lankoja 6 kappaletta ja kiinnitä ne 
leivonpääsolmuilla edellisen kuvion 
oikealle puolelle.

Sitten mittaa 2,5 metriä pitkiä 
lankoja 6 kappaletta ja kiinnitä ne 
edellisten lankojen viereen oikealle 
puolelle.

Tee lankoihin edellinen kuvio 
kahteen kertaan.





Ota nyt vasemmalta laskien 7. lanka 
ja tee siihen 5 kpl kohosolmuja aina 
oikeanpuoleisella langalla.








Ota nyt vasemmalta laskien 18. 
lanka ja tee siihen 5 kpl 
kohosolmuja aina 
vasemmanpuoleisella langalla.
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Kuva m.

Kuva n.

Kuva o.






Solmi toinen kohosolmurivistö 
vasemmalle puolelle aloittaen 
vasemmalta laskien 7. langasta.








Tee myös oikealle puolelle toinen 
kohosolmurivistö edellisen alle. 
Aloita vasemmalta laskien 18. 
langasta.








Solmi vielä kolmannet 
kohosolmurivistöt edellisten alle.
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Kuva p.

Kuva q.

Kuva r.






Tee samanlainen kuvio viereen 
oikealle puolelle.








Valmiit kuviot tähän asti.








Tee vielä yksi samanlainen kuvio 
edellisten alle. 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Kuva s.

Kuva t.

Kuva u.



Valmis kuvio.








Mittaa ja leikkaa 2 metriä pitkiä 
lankoja 3 kappaletta ja kiinnitä ne 
leivonpääsolmuilla aikaisemman 
kuvion oikealle puolelle.




Tee tavallinen letti. Laita vuorotellen 
reunalangat keskilangan yli.
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Kuva v.

Kuva w.

Kuva x.






Mittaa ja leikkaa taas 2 metriä pitkiä 
lankoja 3 kappaletta ja kiinnitä ne 
nyt keskikuvion vasemmalle 
puolelle. Tee niihinkin letti.








Kiinnitä letit pyöräyttämällä yksi 
lanka lankanipun ympärille ja vedä 
lanka lenkin läpi takapuolelta.








Voit tehdä pyöräytyksen vielä 
uudelleen varmuuden vuoksi. 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Kuva y.

Kuva z.

Kuva å.



Mittaa ja leikkaa 3 metriä pitkiä 
lankoja 6 kappaletta. Kiinnitä langat 
leivonpääsolmuilla letin viereen 
ulkoreunaan.








Tee kohosolmuja oikealle aloittaen 
vasemman reunimmaisesta 
langasta.





Tee toinen samanlainen 
kohosolmurivistö edellisen alle.  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Kuva ä.

Kuva ö.

Kuva a1.







Ota kuudes lanka vasemmalta ja tee 
siihen kohosolmuja vasemmalle.








Ota reunimmainen lanka oikealta ja 
tee siihen kohosolmuja vasemmalle.








Aloita nyt kuvio alusta. Ota 
ensimmäinen lanka vasemmalta ja 
tee siihen kohosolmuja oikealle. 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Kuva b1.

Kuva c1.

Kuva d1.






Solmi kuvio kolme kertaan jääden 
neljänteen tupla-
kohosolmurivistöön.








Mittaa ja leikkaa 3 metrin pituisia 
lankoja 6 kappaletta myös oikealle 
puolelle työtä ja kiinnitä ne 
leivonpääsolmuilla.







Toista äskeinen kuvio nyt 
peilikuvana myös oikealle puolelle 
aloittaen viimeisestä langasta. 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Kuva e1.

Kuva f1.

Kuva g1.






Molemmat sivut valmiina.








Yhdistä nyt sivut keskenään vielä 
yhdellä kohosolmulla.








Leikkaa riippuvat langat haluamaasi 
pituuteen, esimerkiksi 30 cm.


Kiinnitä sitten leivonpääsolmuilla 
langanpätkiä työn reunoihin.
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Kuva h1.

Kuva i1.

Kuva j1.






Leikkaa riippuvat langat tasaisiksi.





Voit halutessasi purkaa hapsut auki 
ja harjata ne.
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Kuva k1.

Kuva l1.


