
 

 

624158 Loom Maxi 
 

 

 

Paketin sisältö 

 Loom Maxi 48 x 14cm 

 50 puutappia 

 muovinen parsinneula 
 

Loom Maxia suositellaan käytettävän neulelankojen kanssa, joilla on puikkosuositus 1,00 – 8,00mm. 

Perus virkkaustaidot auttavat laitteen käyttämisessä. Tee testikappale ennen varsinaisen työn aloittamista. 
 

Loom Maxilla saa tehtyä 11cm korkeita paloja, joiden leveys on 22 – 46cm. 

Kun olet oppinut perustekniikan neliöiden tekemiseen, voit luoda omia malleja ja kuvioita taitojesi mukaan. 
 

PERUSOHJE (katso kuvat tuotteen mukana tulevasta ohjevihkosesta). 

A) PERUSTEKNIIKKA 
Vaakasuorat kierrot tehdään ympyränä ja pystysuorissa kierroissa lanka tekee 8- muotoisen kierron. 

1. Ylempi vaakasuora rivi; Kierrä lankaa 4 kerrosta myötäpäivään vastapäisten tappien ympäri. 

2. Alempi vaakasuora rivi; Kierrä lankaa 4 kerrosta myötäpäivään vastapäisten tappien ympäri. 

3. Vie lanka ylhäälle ensimmäiseen pystysuoraan tappiin kiertäen vastapäivään. Vie lanka vastapäiseen 
alatappiin ja kierrä lanka myötäpäivään. 

4. Toista edellistä kohtaa yhteensä 4 kerrosta. 

5. Siirrä lanka seuraavaan ylätappiin ja tee kuten edellä 4 kerrosta. 
6. Kierrot ovat valmiit, kun viimeinen tappirivi on kierretty 4 kertaa. Katkaise lanka n. 1,5m päästä 

viimeisestä tapista.  

 
B) SOLMIAMISTEKNIIKKA 

Jokainen lankakiertojen risteyskohta solmitaan kahdesti. Ohjelehtisessä on käytetty eriväristä lankaa, jotta 

se on helpompi havainnoida. 

1. Laita langan pää (1,5m) neulansilmään. Aloita alarivistä. Vie neula vinosti ensimmäisen lankaryhmän 

alitse. Ole tarkka, että kaikki kerrokset jäävät neulan yläpuolelle. 

2. Vedä lanka tiukalle ja vie neula muodostuvan lenkin läpi, kiristä. 

3. Vie neula vinosti ensimmäisen lankaryhmän alitse toiselta puolelta kuin ensimmäisellä kerralla. 
4. Vedä lanka tiukalle ja vie neula muodostuvan lenkin läpi, kiristä. 

5. Vie neula ja lanka seuraavan lankaryhmän kohdalle. 

6. Toista solmiamista kuvan mukaan, kunnes kaikki lankaryhmät on solmittu. Siirry solmiamaan yläriviä. 

Ole tarkka, että kaikki lankakerrokset ovat mukana. 

7. Solmi ylärivin lankaryhmät samoin kuin edellä. 

8. Nosta ruutu pois tapeilta ja käännä työ. Valmis! 
 

C) VÄRIKKÄÄT RUUDUT 

Työskentele usealla värillä ja luo persoonallisia malleja käyttäen perustekniikkaa ja solmiamista. Kokeile 

myös erilaisia lankatyyppejä, kuten hapsulankaa. Muista testikappale ensin! 
1. Kierrä pystysuorat kerrokset eri värillä kuin vaakasuorat kerrokset. 

 

D) VIIMEISTELY 
Virkkaa ketjusilmukoita valmiin ruudun ympäri. 

Yleisohje: virkkaa 3 ketjusilmukkaa lankaryhmien väliin pitkällä sivulla, 6 ketjusilmukkaa kulmiin ja 5 

ketjusilmukkaa lyhyelle sivulle. 
Käsialasta ja langan vahvuudesta riippuen ketjusilmukka määrät saattavat vaihdella. Lisää tai vähennä 

ketjusilmukoita tarpeen mukaan. 



1. Luo ensimmäinen ketjusilmukka lankaryhmään kuvan mukaan. Ole tarkka, että koukku kulkee 

kaikkien lankalenkkien läpi. 
2. Virkkaa 3 ketjusilmukkaa. Jos reunassa on lankalenkkien välillä langanjuoksu, virkkaa ketjusilmukat 

langan ympärille. 

3. Siirry seuraavaan lankaryhmään. 
4. Virkkaa 6 ketjusilmukkaa kulmaan. 

5. Virkkaa 5 ketjusilmukkaa lankaryhmien väliin lyhyellä sivulla. Jos reunassa on lankalenkkien välillä 

langanjuoksu, virkkaa ketjusilmukat langan ympärille. 

6. Jatka kunnes koko ruutu on kierretty ketjusilmukoin. 
E) YHDISTÄMINEN 

Aseta kaksi ruutua oikeat puolet vastakkain ja ompele tai virkkaa palat yhteen. 

 

 

Lisää ideoita ja kuvia www.prym.com 

 
 
http://www.prym-consumer.com/prym/proc/docs/0H0H007uL.html?nav=0H0H007A8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maahantuoja: 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava 

Puh. 09-274 871      11/2017 
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