Aloitus - VIIKINKIPUNOS - Tuplapunos.
Käytä edullista kuparilankaa alkusilmukoihin ja aloita ketju samalla langalla kunnes olet tyytyväinen käsialaasi. Alkuosa
käytetään kahvana kun ketju vedetään sileäksi ja leikataan sen jälkeen pois. Sopiva langanpaksuus on 0,3-0,5mm.

1.

2.

3.

4.
-Sopivankokoinen alusta punokselle on tavallinen lyijykynä.

-Leikkaa noin 1m kuparilankaa rullasta. Kiedo lanka sormiesi -Poista silmukat sormista ja käytä lyhyempi langanpätkä
silmukkanipun kiinnittämiseen.
ympäri 5krt. Jätä toiseen päähän lyhyt toiseen pitkä pätkä.

-Levitä nipun viisi NIPPUSILMUKKAA kukaksi .

Viikinkipunoksessa on neljä silmukkatyyppia:
-nippusilmukka
-alkusilmukka
-peruspunos-silmukka
-tuplapunos-silmukka

5.
- Nyt silmukkanipun pitempi langanpätkä otetaan käyttöön.
- Vie lanka nippusilmukan läpi kuvan näyttämällä tavalla:
oikealta vasemmalle, silmukan keskeltä ulos. Syntyy
ensimmäinen ALKUSILMUKKA. kts kuva 6.

- Aseta silmukkanippu hatuksi lyijykynän toiseen päähän.
- Teippaa nippusilmukat paikoilleen tasavälein.

6.
-Tee samanlainen alkusilmukka jokaiseen nippusilmukkaan.
- HUOM!! Älä kiristä, muodosta aina silmukat kevyellä
kädellä!!
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Pujota lanka oikealta vasemmalle

7.
- Ensimmäisessä kynää ympyröivässä rivissä on viisi
alkusilmukkaa. Kun alkusilmukat on tehty, “ hattu “ pysyy jo
paikoillaan ja teipin voi halutessa poistaa.

9.

Muista “kevyt käsi” Muodosta nätti kaari ja ilmava
silmukka :)

8.

a) Varsinainen viikinkipunos alkaa!
b) Käytä kuitenkin edelleen kuparilankaa, vasta kun olet
punonnut sentin tai kaksi kannattaa siirtyä
korulankaan.
c) PERUSPUNOS-SILMUKKA: vie lanka oikealta
vasemmalle edellisen rivisilmukan alta, ei silmukan
läpi, kts kuvaa.

10.
- Lähikuva peruspunos-silmukoista.

12.

11.
- TUPLAPUNOKSEEN voi siirtyä kun kynässä on ainakin
kolme riviä peruspunosta.
- Lanka pujotetaan samaan paikkaan kuin peruspunouksen
yhteydessä mutta kerrosta ylempää,eli edellisen kierroksen
silmukan alta!

- TUPLAPUNOS-SILMUKKA kun ensimmäinen kierros on
tehty ja toinen alkaa.
- Huomaa miten langan alle jää kaksi kaarta sekä sisään- että
ulostulossa.
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Korulanka: Käytä aina noin 1 metrin pituiset
metallilangat!

13.
- Kun kuparilanka loppuu siirry valitsemaasi korulankaan
(hopea, hopeoitu...).
- Katkaise kuparilanka noin 1cm punoksen alapuolelta.
- Lisää uusi lanka, vasemmalta oikealle, pujottamalla se
punokseen samasta paikasta mistä vanha lanka tuli ulos.
- Käännä uuden lanngan alkupää sekä vanhan langan
loppupätkä alaspäin.

14.

15.

16.

- Jos et saa metallilanka silmukoiden alle teetä lisätilaa
paksulla neulalla tai hakaneulalla:)

17.
- Poista katkaisupihdeillä alkupunos. Valitse korun pituus ja
katkaise samalla tavalla ketjun toinen pää.

- Langanpäät - nätisti vierekkäin - jäävät punoksen sisään,
eivätkä häiritse valmiin ketjun liikkuvuutta jos vain muistaa
lyhentää ne noin 1cm pituisiksi.
- Samalla tavalla lisäät uuden langan joka kerta kun lanka
loppuu.
Käytä aina 1 metrin pituiset metalliilangat.

- Kun punos on riittävän pitkä vedä ketju notkeaksi reikälevyn
avulla. Aloita isommasta reiästä ja jatka kunnes ketju on noin
6mm paksu. Vedä joka reiän läpi 5krt.

18.
- Liimaa ketjun päät lukkoon joko koruliimalla tai
kaksikompponenttiliimalla. Avaa lukko ennen liimaamista
ettet liimaa lukon osat toisiinsa!
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TARVITSET:
--- 0,3-0,5mm pehmeää metallilankaa (kuparipohjaista tai hopeaa)
--- Lyijykynän (tai esim paksun virkkuukoukun toinen pää...)
--- Reikälevyn ( käytetään notkistamaan punosketjua )
--- Koruliimaa
--- Nyörilukon
--- Katkaisupihdit (saksetkin käy jos lanka on ohut)
Lisäksi tarvitset edullista pehmeää aloituslankaa, sama paksuus kuin käyttämäsi korulanka.
VALMIS ALOITUSPAKKAUS LÖYTYY NETTIKAUPASTA :
www.designmim.fi, tuote 431878

Netistä Viikinkipunosohjeet tästä linkistä:
http://www.designmim.fi/ideakoruesimerkkeja/viikinkiohjeet-kuvina

Lisää koruideoita nettisivuilta www.designmim.fi IDEA!-napin alta.
Lähetä mahdolliset kysymykset s-postiin designmim.info@gmail.com
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