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Tips och råd vid makraméknytning
En lätt handledning och några råd och skisser på
knutar som förekommer i makraméarbeten.
Använd ett par bitar för att träna och lära dig de få
enkla knutar som förekommer. Sedan bör det inte
vara några problem att förstå en beskrivning på
ett makraméarbete.
Makrmé skall knytas fast, därför måste man ha ett
stadigt underlag att arbeta på, samt en makramékrok att spänna trådarna med.
Underlaget kan exempelvis vara en tretexskiva eller ihoptejpade wellpappskivor. Fäst plattan på ett
bord med hjälp av t.ex. en skruvtving. På plattan
fäster man arbetet med makraménålar, kroken
knyter man i ett snöre runt midjan. Hur man
använder plattan och kroken, se skiss nedan.

Tips og råd til knytning
En let vejledning og nogle råd og tegninger på
knuder som forekommer i knytning.
Brug et par stykker for at træne og lære de få
enkle knuder som forekommer. Derefter er det
ikke noget problem at forstå en beskrivelse på et
knyttearbejde.
Garnet skal knyttes fast, derfor skal man have et
stabilt underlag at arbejde på, samt en knyttekrog
til at spænde trådene med.
Underlaget kan f.eks være en blød masoniteplade. Sæt pladen på et bord med hjælp af f.eks.
en skruetvinge. På pladen fæster man arbejdet
med hæftenåle, krogen knytter man i en snor omkring livet. Se på tegningen hvordan man bruger
pladen og krogen.

Makramee-solminnan vihjeitä ja neuvoja
Helppo opaste ja joitakin neuvoja ja kuvia solmuista joita käytetään makramee-töissä.
Käytä pari langanpätkää harjoitteluun ja opettele solmimaan muutama helppo solmu joita esiintyy makramee-töissä. Sen jälkeen ei pitäisi olla hankaluuksia
makramee-töiden selostusten ymmärtämisessä.
Makramee solmitaan kiinni, siksi tarvitaan tukeva työalusta, sekä makramee-koukku lankojen kiristämistä varten.
Alustana voit käyttää esim. yhteen teipattuja aaltopahvilevyjä. Kiinnitä levy pöytään esim. ruuvipuristimella. Työ kiinnitetään levyyn makramee-neulojen
avulla, koukku solmitaan lankaan vyötärön ympärille. Alla olevasta kuvasta näet kuinka levyä ja koukkua käytetään.
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Man beräknar cirka 4 gånger så långa trådar att arbeta med som det färdiga arbetet skall bli.
Att efteråt knyta i och förlänga trådarna är mycket svårt, då skarven lätt blir synlig.

Beregn cirka 4 gange så lange tråde at arbejde med som det færdige arbejde skal blive. At
knytte i senere eller forlænge trådene er meget svært, da skarven let bliver synlig.

Työ vaiheessa langat lasketaan noin 4 kertaa pitemmäksi kuin valmis työ. On hankala solmia
ja jatkaa lankoja jälkeenpäin, koska saumat jäävät näkyviin.

Längden på trådarna blir ofta flera meter långa och svåra att arbeta med, linda då upp varje tråd mellan
tummen och lillfingret i en åtta. Börja närmast fästet och använd slutändan att linda om. Denna förkortning av trådarna är praktiskt då garnet löper lätt när man vill förlänga tråden. Se skiss nedan.

Længden på trådene bliver ofte flere meter lange og er svære at arbejde med, vikle trådene mellem
tommelfingeren og lillefingeren i et ottetal. Begynd nærmest fæstet og brug slutenden til at vikle om.
Denne forkortning af trådene er praktisk da garnet løber let når man vil forlænge tråden. Se tegningen.

Lankojen pituus on usein monta metriä ja niitä on vaikea työstää, kierrä siinä tapauksessa joka lanka
kasiksi peukalon ja pikkurillin väliin. Aloita kiertäminen kiinnityksestä päin ja solmi yhteen loppupäällä.
Tämä lankojen lyhennys tapa on käytännöllinen koska lankaa on helppo päästää pitemmäksi. Katso
alapuolella oleva kuva.

När man lärt de få knutarna som ingår i makramé upptäcker man hur lätt det är att själv skapa mönster.
Låt fantasin flöda och ni har skaffat er en ny rolig och skapande hobby.

När man har lært de få knuder som indgår i knytningen opdager man hvor let det er at skabe et mønster selv. Lad fantasien få frit løb og du har skaffet en ny sjov og skabende hobby.

Opittua ne harvat solmut jotka sisältyy makramee-töihin huomaa kuinka helppoa on luoda omia malleja. Anna mielikuvituksen lentää ja hanki itsellesi uusi luova harrastus.

Makraméknut
Lärkhuvud
Exempel på fastsättning i t.ex. nyckelring.
Lærkehoved
Eksempel på fastgøring i f.eks. nøglering.
Aloitussolmu:
Esimerkiksi avainrenkaiden kiinnitykseen.

Dubbelt halvslag

Makraméknude
(råbåndsknob)

Dobbelt halvstik

Kaksoistasosolmu

Kaksinkertainen vetosolmu

Material: Makramégarn
Makraménålar
Skiva av tretex eller wellpapp.
Tving
Makramékrok
Klipp till 12 st trådar á 4 m. Börja 60 cm in på
trådarna och slå en stor knut. Fäst knuten med
makraménålar på en skiva tretex, ihoptejpade
wellpappskivor eller dyl. Se till att de korta trådändarna är uppåt. Fäst skivan på ett bord med en
fjäder eller skruvtving.
1.Börja arbetet genom att knyta ett dubbelt
halvslag med de mittersta trådarna. Knyt sedan 5
dubbla halvslag åt höger (se fig A) och 5 dubbla
halvslag år vänster. (se fig. B)
2.Fäst nu de mittersta 6 trådarna i makramékroken som du har fäst runt midjan. Nu återstår 3
st lösa trådar på varje sida. Lämna de yttersta
trådarna av arbetet orörda. Använd de resterande
två trådarna på varje sida och gör en makraméknut (se fig. C) omkring de 6 mittentrådarna
– som du har fastsatta i kroken kring midjan.
3.Släpp loss trådarna kring kroken. Slå nu dubbla
halvslag runt yttersta tråden 5 st snett år höger
(se fig. A) och 5 st snett åt vänster ( se fig. B).
När yttertrådarna möts, slå ytterligare ett dubbelt
halvslag för att ”låsa” själva ögat.
Har du gjort rätt skall arbetet se ut som ett öga.
OBS! De dubbla halvslagen knyts alltid kring
samma tråd hela ögat igenom.
4.Använd nu de yttersta 4 st trådarna på vänster
sida. Knyt en makraméknut ( se fig. C) kring de
båda mittersta. Upprepa samma sak på höger
sida.
Den dubbla halvslagna knuten du gjorde för att
”låsa” ögat motsvarar knuten du började arbetet
med. Upprepa nu punkt 1 – 4 tills du har 12 st
ögon. Det motsvarar ett vuxenbälte.
Avsluta skärpet med två makraméknutar (se fig.
C) kring de 8 mittersta. Lös upp den stora knuten
i början på arbetet och gör även där två makraméknutar. Klipp av alla ändar till önskad längd
och slå en liten knut i ändan på varje.

Materiale:
		
		
		
		

Knyttegarn
Hæftenåle
Plade af masonite
Skruetvinge
Knyttekroge

Klip 12 stk tråde á 4 m. Begynd 60 cm inde på
trådene og slå en stor knude. Sæt knuden fast
med hæftenåle på en masoniteplade. De korte
ender skal være opad. Sæt pladen fast på et bord
med en skruetvinge.
1. Begynd arbejdet med at lave et dobbelt halvstik

med de midterste tråde. Knyt derefter 5 dobbelte halvstik til højre (se figur A) og 5 dobbelte
halvstik til venstre. (se figur B)
2.Sæt de midterste 6 tråde i knyttekrogen, som
du har sat rundt om livet. Nu er der 3 stk løse
tråde på hver side. Lad de yderste tråde af arbejdet være urørte. Anvend de resterende to tråde
på hver side og lav en råbåndsknude (makraméknude se figur C) omkring de 6 midterste tråde
– som du har sat fast i krogen omkring livet.
3.Slip trådene omkring krogen. Slå nu dobbelte
halvstik rundt om de yderste tråde 5 stk skrå til
højre (se figur A) og 5 stk skrå til venstre (se figur
B). Når ydertrådene mødes, slå yderligere et dobbelt halvstik for at ”låse” selve øjet.
Har du gjort det rigtigt skal arbejdet se ud som
et øje. OBS! Det dobbelte halvstik knyttes altid
omkring samme tråd hele øjet igennem.
4. Anvend nu de yderste 4 stk tråde på venstre
side. Knyt en makraméknude (råbåndsknude se
figur C) omkring de to midterste. Gentag samme
på højre side.
Det dobbelte halvstik som du gjorde for at ”låse”
øjet modsvarer knuden, som du begyndte arbejdet med. Gentag nu punkt 1 – 4 indtil du har 12
stk øjne. Det svarer til et voksenbælte.
Afslut bæltet med to makraméknuder (råbåndsknuder se figur C) omkring de 8 midterste tråde.
Bind den store knude op i begyndelsen af arbejdet og bind to makraméknuder (råbåndsknuder)
der. Klip alle enderne af til en ønsket længde og
slå en lille knude i enden på hver.

Materiaali: Makramee-lanka
Makramee-neulat
Aaltopahvilevy tai vastaava.
Puristin
Makramee-koukku

Leikkaa 12 kpl lankoja á 4 m. Solmi iso solmu 60
cm päähän langan päästä. Kiinnitä solmu makramee-neulalla Yhteen teipattuun aaltopahvilevyyn
tai vastaavaan. Tarkista että lyhyet langanpäät
ovat ylöspäin. Kiinnitä levy pöytään jousi- tai
ruuvipuristimen avulla.
1. Aloita työ solmimalla kaksinkertainen vetosolmu keskimmäisillä langoilla. Solmi sen jälkeen
5 kaksinkertaista vetosolmua oikealle (katso kuva
A) ja 5 kaksinkertaista vetosolmua vasemmalle.
(katso kuva B)
2. Kiinnitä 6 keskimmäistä lankaa makrameekoukulla ja kiinnitä vyötärön ympäri. Jäljellä on 3
kpl irtonaista lankaa kummallakin puolella. Jätä
reunimmaiset langat koskematta. Käytä jäljellä
olevat kaksi lankaa kummallakin puolella ja solmi
kaksoistasosolmu (katso kuva C) niiden kuuden
keskimmäisen langan ympärille – jotka olet kiinnittänyt koukkuun vyötärön ympäri.
3. Irrota langat koukusta. Solmi kaksinkertaisia
vetosolmuja reunimmaisen langan ympäri 5 kpl
vinosti oikealle (katso kuva A) ja 5 kpl vinosti
vasemmalle (katso kuva B). Kun reunimmaiset
langat kohtaavat, solmi vielä yksi kaksinkertainen
vetosolmu itse silmukan ”lukitukseksi”.
Jos olet tehnyt oikein on työ silmän näköinen.
HUOM! Kaksinkertaiset vetosolmut solmitaan
aina saman langan ympärille.
4. Käytä nyt 4 reunimmaista, vasemmanpuolista
lankaa. Solmi kaksoistasosolmu (katso kuva C)
kummankin keskimmäisen ympäri. Toista sama
oikealla puolella.
Kaksinkertainen vetosolmu jolla ”lukitsit” silmän
vastaa aloitussolmua jolla aloitit työn. Toista
nyt vaiheet 1 – 4 kunnes olet tehnyt 12 silmää.
Vastaa aikuisen vyötä.
Päättele vyö solmimalla kaksi kaksoistasosolmua
(katso kuva C) 8 keskimmäisen langan ympäri.
Pura työn alkupäähän tekemäsi iso solmu ja
solmi myös sinne kaksi kaksoistasosolmua. Leikkaa langanpäät toivomasi pituisiksi ja tee solmu
joka langan päähän.
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