SUOMIKORISTE
Koko
Materiaali ja menekki
Malli

Halkaisija noin 30 cm
45 kpl 20 cm pitkiä paperipillejä, puisia 14 mm:n helmiä 20 kpl, pieniä lasihelmiä 20 kpl,
puuvillalankaa ja ohut neula.
Taito Etelä-Suomi ry/ Taito Uusimaa ry

Yleistä
Jatka lanka umpisolmulla ja leikkaa päät lyhyiksi, sijoita kohta niin, että solmu jää pillin sisään piiloon. Yhdistä pillit solmulla
tai kiertämällä lanka pari kertaa risteyskohdan ympäri. Päästäksesi koristetta valmistaessasi oikeaan kohtaan, etene
tarvittaessa jo valmiina olevien pillien läpi. Kiristä lanka napakaksi, jotta koriste pysyy hyvin muodossaan.
Työohje
Puolita 45 pilliä siten, että sinulla on 90 kpl yhtä pitkiä pillejä (10 cm). Ota n. 2,5-3,0 m:n mittainen lanka. Pujota neulan
avulla 3 pilliä siihen peräkkäin ja solmi ne kolmioksi KUVA 1.
Jatka pujottamalla lankaan 2 uutta pilliä ja solmi ne KUVA 2:n osoittamassa järjestyksessä työhön. Kun työssä on 9
kolmiota (19 pilliä), pujota vielä yksi pilli lankaan ja yhdistä se aloituskolmion kärkeen, pisteeseen A. Pujota lanka pillin läpi
pisteeseen B. Yhdistä pisteet B ja C, työstä muodostuu tasaleveä kehä, jonka ylä- sekä alareunassa on 5 pilliä KUVA 3.
Käännä työ niin, että lanka on yläkehällä ja pujota lankaan kaksi pilliä, yhdistä ne kehään niin, että muodostuu
(ensimmäinen) kolmio KUVA 4. Pujota lanka syntyneen kolmion kärkeen ja lisää yksi uusi pilli ja kiinnitä se kehään
(=toinen kolmio). Jatka näin, niin että on syntynyt 5 kolmiota KUVA 5. Pujota lanka työn vastakkaiselle kehälle ja tee sinne
vastaavat kolmiot.
Työ on nyt pallon muotoinen ja siinä on 20 pillikolmiota (pillejä on käytetty 30 kpl) KUVA 6. Pallon jokaisen 20 kolmion
päälle rakennetaan pyramidi kolmella uudella pillillä: pujota kaksi pilliä, solmi ne pallon kolmioon, siirry viimeksi pujotetun
pillin läpi ylös ja lisää kolmas pilli, sulje pyramidi KUVA 7. Tee jokaiseen 20:een kolmioon pyramidi samalla tavalla
(pyramideihin käytetään 60 pilliä) KUVA 8. Kiinnitä jokaisen pyramidin kärkeen puu- ja lasihelmi pujottamalla lanka ensin
puuhelmen, sitten lasihelmen silmän läpi ja vielä uudestaan puuhelmen läpi. Vie lanka pillien sisäkautta seuraavaan
pyramidin kärkeen ja toista, kunnes jokaisessa 20 pyramidin kärjessä on helmet. KUVA 9. Jätä langasta ripustuslanka ja
pujota aloituslangan pää pillin sisälle.
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Suomikoristeeseen on saatavana myös valmis tarvikepakkaus. Hinta 17,00 €
Tiedustelut: Taito Shop Helsky, gsm 050 3508 470, taitoshop@taitoetelasuomi.fi, www.taitoetelasuomi.fi

