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92045. AMPEL I MAKRAMÉ

GARNKVALITET (A) Hoooked Zpagetti (90% Højkvalitets bomuld, 10% Øvrige fibre. Ca 900 g = 120 m)

GARNKVALITET (B) Hoooked Ribbon XL (80% Genanvendt Bomuld, 20% Øvrige fibre. Ca 50 g = 100-130 m)

GARNFORBRUG (A) Ca 18 meter (fv 57901)

GARNFORBRUG (B) Ca 18 meter (fv 57528)

TILBEHØR 1 stk. o-ring (gardinstangsring), Zpagetti-nål, træperler som dekoration

(kan købes i de fleste hobbybutikker)

FAKTA Zpagetti og Ribbon XL er genanvendte produkter som bla. er baserede

på overskudstof fra modeindustrien. Derfor varierer garnets egenskaber

hvad angår farvenuance, tykkelse, strækevne og elasticitet.

FORKLARING 

Makraméknytning var utroligt populært i 70'erne. Hjemmene var ofte pyntet med hjemmegjorte knyttede ting. Det er let at forstå

hvorfor: Teknikken er let at lære og desuden kan den varieres i det uendelige.

Zpagetti og Ribbon XL er perfekte til at knytte med da tråden er blød og elastisk til forskel fra traditionelle materialer såsom sisal, reb

og bast.

Trin 1: 

Nu starter vi!

Klip 6 tråde på hver 3 meter i Zpagetti eller Ribbon XL. Buk 2 af trådene på midten således at det bliver til 4 tråde (A,B,C,D). Træk

dem gennem o-ringen, træk enderne gennem løkken og stram til. Sæt o-ringen fast med en skruetvinge og sæt de to midterste tråde

(B,C) fast med nåle. Se billeder Trin 1.

Trin 2: 

Del længderne ind i 3 grupper med 4 længder i hver gruppe.

Start med at lave 12 makraméknuder i en af grupperne således: (E) Tag den venstre tråd og placer den over de 2 midterste tråde og

under den højre tråd. (F) Tag den højre tråd og placer den under de 2 midterste tråde og træk den tilbage til forsiden gennem løkken

som blev dannet mellem tråden i midten og den venstre tråd. (G) Tag nu højre tråd og placer den over de 2 midterste tråde og

derefter under den venstre tråd. (H) Tag den venstre tråd og placer den under de 2 midterste tråde og træk den tilbage til forsiden

gennem den løkke som blev dannet. Du har nu lavet 1 makraméknude!

Lav yderligere 11 knuder på samme måde.

Fortsæt på samme måde over den næste gruppe. Arbejd fra venstre mod højre og fra højre mod venstre til du har 12

makraméknuder. Knyt trådene på samme måde i den sidste gruppe. Når du er færdig vil hver gruppe have 2 korte tråde og 2 længere

tråde - der bruges mere garn når der knyttes med trådene. Hæft de korte tråde i makraméknuderne ved hjælp af Zpagetti-nålen.

Trin 3: 

Nu formes til en ampel

Tag nu 1 tråd fra en gruppe + en tråd fra gruppen før og knyt dem sammen med en enkelt knude. Fortsæt på samme måde over de

øvrige tråde = 3 knuder med 2 tråde i hver. Gentag processen igen og knyt en tråd fra en gruppe sammen med en tråd fra gruppen

før.

Trin 4: 

Dekorer: Knyt de seks tråden sammen med en enkelt knude. Stram til. Knuden danner bunden af amplen.

Dekorér de hængende tråde ved at trække træperler på dem og bind knuder. Brug gerne perler med et stort hul, så er detlettere at få

tråden igennem.
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Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.

Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.

Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer.

Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti

til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde et andet bundt for at få en jævnere overgang

mellem farverne.

Forkortelser

Strik

arb=arbejdet, cm=centimeter/centimeters, dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt overtrækningsindtagning, fv=farve,

fmb=forreste maskebue, forst=forstykke, forkl=forklaringer, vr=vrang/vrangmaske, vrangs=vrangsiden, luk=luk af, bmb=bagerste

maskebue, sm=sammen, indt=indtagning, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, omsl=slå om, rest=resterende,

r=ret/retmaske, rets=retsiden, retst=retstrikning, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, sm=sammen, gent=gentag, omg=omgang,

dr=drejet, yderl=yderligere, oti=overtrækningsindtagning, udt=udtagning 

Hækling

arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, iflg=ifølge,

fv=farve, fmb=forreste maskebue, fm=fastmaske, forkl=forklaringer, hst=halvstangmaske, kantm=kantmaske, lm=luftmaske,

lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omsl=slå om, rest=resterende, rets=retsiden, st=stangmaske,

st-gr=stangmaskegruppe, km=kædemaske, sm=sammen, omg=omgang, yderl=yderligere, udt=udtagning, indt=indtagning,

3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.
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