
 

 

Catania Grande 

Joogamaton solmittu kannatin  

 

Pituus n. 2 m 

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

Muut tarvikkeet: 2 metallirengasta, joiden halkaisija on n. 2,5 cm.  

Langan menekki 

SMC Catania Grande -lankaa 

luonnonvalkoista (3105) 150 g 

Tee näin Leikkaa ensin 10 n. 16 m pitkää lankaa ja sitten 2 n. 1 m pitkää 

lankaa. 

Pujota pidemmät langat metallirenkaan läpi ja tasaa lankojen päät. Kierrä 

1 lyhyt lanka lankakimpun ympäri ja tee sidontasolmu kuvien mukaan. 

Kierrä lankaa n. 5-6 kertaa lankakimpun ympäri. 

Jaa langat 4:ään ryhmään, joissa jokaisessa on 5 lankaa ja tee näistä 

langoista tasosolmuin n. 2 m pitkä  nyöri. Kiinnitä lopuksi nyörin päähän 

toinen metallirengas. Pujota kaikki langat renkaan läpi, jätä renkaan ja 

ylimmän solmun väliin 2,5 cm. Taita lankojen päät nyörin päälle ja tee 

lyhyestä langasta tiukka sidontasolmu lankojen ympäri. Vedä solmun aloituslenkki kiertojen sisään ja leikkaa 

langanpäät pois. 

 

Sidontasolmu 

1. Pujota langat metallirenkaan läpi rinnakkain ja tasaa langat kaksinkerroin. 

2. Ota lyhyt lanka ja tee siihen n. 5 cm pitkä lenkki. Aseta lenkki lankakimpun yläreunan päälle. Kierrä langan 

toinen pää lankakimpun ja lenkin ympäri kerran ja kiristä. 

3. Kierrä nyt lankaa lankakimpun ja lenkin ympäri haluamasi pituudelta. Katso, että kierrot tulevat liki toisiaan. 

Pujota langanpää lenkin läpi. 

4. Vedä nyt sidontalangan alkupäätä siten, että lenkki jää kiertojen sisäpuolelle. Leikkaa langanpäät pois. 
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Tasosolmu 

1. Aseta 4 lankakimppua rinnakkain, A ja D-langat ovat työlankoja ja 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. Vie D-lanka vasemmalta oikealle B ja C-lankojen yli ja A-langan ali. 

7. Vie A-lanka oikealta vasemmalle B ja C-lankojen ali. Tuo A-lanka työn eteen D-langan lenkin läpi. Kiristä A ja 

D-langat. Tasosolmu on nyt valmis. 

8. Toista 1.-7. kohtia tarpeen mukaan. 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 


