
Kumihimolevy                      9260-0000
Ohjeidemme lähtökohtana on aina neljä lankaa, jotka taidetaan tuplaten. Näiden tulee olla n. 150 cm pitkät jos haluat tehdä 
niistä rannekkeen. Voit valita joko yksi, kaksi, kolme tai neljä eriväriä. Voit käyttää erilaisia lankoja tai nauhoja. Kokeile niin 
monta kertaa että tulos on niin kuin haluat.
Aloita aina taittamalla langat keskeltä ja solmi solmu. Jos haluat hiukan painoa työhösi, niin että se riippuu kunnolla, voit 
kiinnittää pyykkipojan tai jonkun muun semmoisen solmuun. Kiristä langat kumihimolevyyn niin kuin kuvissamme näytetään.

Pyöreä letti
Olemme käyttäneet neljää eri väriä. Kiristä langat levyyn kuvan 1 mukaan.
Ota lanka joka on ylimpänä vasemmalla ja siirrä alas alempien lankoja vasemmalle puolelle, kuva 2.
Siirrä ylös alempi oikean puoleinen lanka ylimmän langan oikealle puolelle, kuva 3. 
Käännä levyä neljäsosa kerrosta vasempaan päin. 
Tee uudestaan vaihteet 2-3 niillä langoilla jotka nyt ovat ylimpänä ja alimpana.
Käännä taas levyä neljäsosa kierrosta vasempaan päin ja toista vaihteet 2-3. Jatka kunnes olet tyytyväinen 
työsi pituuteen. Ole tarkkana että käännät levyä koko ajan samaan suuntaan. Kun otat tauon työstäsi, ole 
tarkkana minkä langan viimeksi siirsit. 

Kierre letti
Olemme käyttäneet kahta eri väriä. Kiristä langat levyyn kuvan 1 mu-
kaan. Nyt sinulla tulee olla kolme tai yhdeksän rakoa joka lanka jakson 
välissä. Siirrä lankoja ja käännä niin kuin pyöreää lettiä tehdessä. Jatka 
kunnes olet tyytyväinen työsi pituuteen. Ole tarkkana että käännät 
levyä koko ajan samaan suuntaan. Kun otat tauon työstäsi, ole tarkkana 
minkä langan viimeksi siirsit. 
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Litteä letti
Olemme käyttäneet neljää eri väriä. Kiristä langat levyyn kuvan 1 mukaan.
Seuraa kuvasarjaa ja siirrä langat sen mukaan, seuraa nuolija. Kun olet käynyt läpi kaikki vaiheet toista ne kunnes 
olet tyytyväinen työsi pituuteen. Kun otat tauon työstäsi, ole tarkkana minkä langan viimeksi siirsit. 
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