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Makrameesõlmed

Siit leiad põhjalikud fotodega varustatud makrameesõlmede õpetused, mida 
saab samm-sammult järele teha. Need on makramee põhisõlmed ja neid 
kombineerides on võimalik valmistada väga erinevat laadi esemeid.

KINNITUSSÕLMED
Kinnitussõlmi kasutatakse töö alustamiseks.

PAREMPOOLNE KINNITUSSÕLM (PRKS) 

1. Murra kinnitatav nöör 
pooleks ja aseta tekkinud  
aas ülalt alusnööri alla.

2. Tõmba kinnitatava nööri 
lahtised otsad pealt läbi aasa. 

3. Tõmba sõlm pingule. 

PAHEMPOOLNE KINNITUSSÕLM (PHKS)

1. Toimi PRKS-ile vastupidi: 
murra kinnitatav nöör 
pooleks ja aseta tekkinud aas 
ülalt alusnööri peale. 

2. Tõmba kinnitatava nööri 
lahtised otsad alt läbi aasa. 

3. Tõmba sõlm pingule.
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Kõrvarõnga kogupikkus u 10 cm

Kõrvarõnga laius u 3,5 cm

Vaja läheb:

•   4,8 m keerutatud nööri või lõnga  
jämedusega 1–1,5 mm

•   rõngaga kõrvarõngatoorikuid  
(rõnga läbimõõt u 2,5–3 cm + konks)

•  kääre

•  mõõdulinti

•  kammi

Nööride mõõtmine ja lõikamine

12 nööri pikkusega 40 cm

Sõlmed:

pahempoolne kinnitussõlm (PHKS)
punussõlm (PS)
pahempoolne punussõlm (PPS)
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Kõrvarõngad
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Padjale mõõtudega 50 × 50 cm 

Padjakaunistus
Vaja läheb:

•   57,5 m nööri jämedusega 5 mm

•   abipulka, millel sõlmida  
(pikkusega vähemalt 50 cm)

•  kääre

•  mõõdulinti

Nööride mõõtmine ja lõikamine

25 nööri pikkusega 230 cm

Sõlmed:

parempoolne kinnitussõlm (PRKS)
punussõlm (PS)
kaksikmadalsõlm (KMS)
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4. samm 

•   Valmista ette puitplaat. Siinsed mõõdud on soovituslikud 
ja võivad varieeruda.

•   Puuri plaadi mõlemasse otsa võrdsete vahedega 4 auku 
läbimõõduga 8–10 mm. Kaugus servast võiks olla u 1,5 cm.

5. samm

•   Jaga ühe sõlmitud keti nöörid neljaks, igas pundis 2 nööri. 

•   Aja nöörid läbi puuritud aukude. 

•   Tee sama ka teise poole nööridega. 

•   Säti nöörid umbes ühepikkuseks.

6. samm

•   Keera riiul teistpidi, alumine ots üles. 

•   Sõlmi lahtised nöörid KVS-i abil kokku. Ära sõlmede otsi veel lõika, 
sest vajaduse korral saad KVS-i veel üles või alla liigutada. 

•   Tee KVS ka teise poole nööridele. 

•   Nüüd aseta riiul rippu. Kui tarvis, nihuta KVS-i ühel või teisel pool 
puitplaati üles või alla. Võid loodi appi võtta.

7. samm

•  Kui riiul on loodis, lõika KVS-i nööriotsad ära. 

•  Lõika alumised lahtised nöörid ühepikkuseks.

Tassialuse sõlmitud osa läbimõõt u 9,5 cm

Tassialuse kogu läbimõõt koos narmastega u 14 cm 

Tassialus
Vaja läheb:

•  15 m keerutatud nööri jämedusega 2 mm

•  kääre

•  mõõdulinti

•  jämedamat heegelnõela

•  kammi

Nööride mõõtmine ja lõikamine

5 nööri pikkusega 90 cm
1 nöör pikkusega 170 cm
6 nööri pikkusega 80 cm
8 nööri pikkusega 50 cm

Sõlmed:

pahempoolne kinnitussõlm (PHKS)
punussõlm (PS) 
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4. samm

•   Lõika vöö mõlema otsa lahtised nöörid ühe- 
pikkuseks või jäta ebaühtlaseks. 

•   Kinnita lihtsa sõlme abil kummagi vöö otsa  
nööridesse 3 pärlit. 

3. samm

•   Nüüd võta 35 cm pikkune nöör ja fikseeri kõik lahtised 
nöörid otse viimase pärli all KVS-iga tihedalt kokku.

•   Tee sama teises otsas pärli all.

Võtmehoidja pikkus koos 
karabiiniga u 17 cm

Võtmehoidja sõlmitud osa 
u 5 × 13 cm 

Vaja läheb:

•  4 m keerutatud nööri jämedusega 3 mm

•  karabiini, mille kinnitusosa laius on u 3 cm

•  kääre

•  mõõdulinti

•  kammi

Nööride mõõtmine ja lõikamine

5 nööri pikkusega 80 cm

Sõlmed:

parempoolne kinnitussõlm (PRKS)
kaksikmadalsõlm (KMS)
punussõlm (PS)
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Võtmehoidja


