
Catania Grande 

Kukka-amppeli  

 

Pituus n. 90 cm 

Lanka: Schachenmayr Catania Grande (100 puuvilla, 50 g =63 m).  

Muut tarvikkeet: Puinen tukeva rengas, jonka halkaisija on n. 5,5 cm. 

Langan menekki 

Catania Grande -lankaa luonnonvalkoista (3105) 150 g 

 

Tee näin Leikkaa ensin 32 n. 4 m pitkää lankaa ja sitten 2 n. 1 m 

pitkää lankaa. 

Pujota pidemmät langat metallirenkaan läpi ja tasaa lankojen päät. 

Kiinnitä rengas johonkin sopivalle työkorkeudelle. Kierrä 1 lyhyt 

lanka lankakimpun ympäri ja tee sidontasolmu kuvien A-D mukaan. 

Kierrä lankaa n. 5-6 kertaa lankakimpun ympäri. 

Jaa langat 4:ään ryhmään, joissa jokaisessa on 16 lankaa ja tee näistä 

langoista 4 nyöriä erikseen.  

 

 

 

 

 

Osa 1: Jaa 16 lankaa 4:ään osaan (=2 tukilankaa ja 2 työlankaa). Tee näihin lankoihin 7 tasosolmua eli n. 

8 cm kuvien 1-8mukaan. 

 

Osa 2: Aseta 16 lankaa rinnakkain, mittaa 8 cm (tämä osa jää suoraksi) ja kiinnitä langat klipsillä. 

 

Osa 3: Jaa 16 lankaa jälleen 4:ään osaan (=2 tukilankaa ja 2 työlankaa). Tee näihin lankoihin 22 puolikasta 

tasosolmua jolloin tämä osa kiertyy spiraaliksi. Osan pituus on n. 11 cm. 

 

Osa 4: Kuten osa 2. 

 



Osa 5: Kuten osa 1.  

Tee 3 muuta nyöriä samoin. Työn pituus on nyt n. 43 cm. 

 

Ruukku-osa Jaa nyt langat uudelleen siten, että otat jokaista neljää nyöriä varten nyörin oikeanpuoleiset 

työ- ja tukilangat sekä seuraavan nyörin vasemmanpuoleiset työ- ja tukilangat yhteen. Työhön tulee 

jälleen 4 ryhmää, joissa jokaisessa on 16 lankaa. 

 

Osa 1: Aseta 16 lankaa rinnakkain, mittaa 8 cm (tämä osa jää suoraksi) ja kiinnitä langat klipsillä. 

Osa 2: Jaa 16 lankaa jälleen 4:ään osaan (=2 tukilankaa ja 2 työlankaa). Tee näihin lankoihin 2 

tasosolmua. 

Osa 3: Kuten osa 1, mutta mittaa 10 cm. 

Osa 4: Tee kaikki nyörit samoin ja ota sitten kaikki langat yhteen ja tee sidontasolmu, kuten alussa, kierrä 

lankaa 5-6 kertaa lankakimpun ympäri. Jätä alareunaan hapsu ja tasaa langanpäät. 

Puolikas tasosolmu eli spiraali 

1. Aseta 4 lankakimppua rinnakkain, uloimmat A ja D-langat ovat työlankoja ja keskiosan B sekä C -

langat ovat tukilankoja. 

2. Vie D-lanka oikealta vasemmalle B ja C-lankojen yli ja A-langan ali. 

3. Vie A-lanka vasemmalta oikealle B ja C-lankojen ali. 

4. Tuo A-lanka työn eteen D-langan lenkin läpi. 

5. Kiristä A ja D-langat. Puolet tasosolmusta on valmiina. 

6. Toista samoja solmuja eli vie A-lanka oikealta keskilankojen yli ja D-langan ali vasemmalle. 

7. Vie D-lanka vasemmalta oikealle B ja C-lankojen ali. Tuo D-lanka työn eteen A-langan lenkin läpi. 

Kiristä A ja D-langat. 2 puolikasta tasosolmua on nyt tehty. 

8. Toista 1.-7. kohtia tarpeen mukaan 

 

Osa 1 Osa 2  Osa 3  Osa 4  Osa 5  Osa 6  Osa 7         Osa 8  
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