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Piirrä liidulla kahdeksan pikkuympyrää tasaises-
ti kehrän ympärille, yhden ympyrän halkaisija on 
noin 3 cm. Käytä apuna pullonkorkkia, snapsila-
sia tai muuta vastaavaa, jotta saat aikaan pyö-
reän muodon. 
Tee tikkipistot pikkuympyröihin muliinilangan 
kolmella säikeellä seuraavassa järjestyksessä: 
roosa (961), vaaleansininen (3755), oranssi (720), 
kirkas sininen (996),  leijonankeltainen (3821), 
punainen (304), veden sinivihreä (597) ja aurin-
gonkeltainen (742)

Päättele solmuin tai pujota lanka pistojen alle 
nurjalle puolelle.

Tikkipistojen jälkeen pääset tutustumaan perin-
teiseen parsintaan!  
Yhteiskirjonnan toisessa osassa tehdään parsin-
toja neljään pikkuympyrään. Tee kaikki tikkipis-
tot ennen parsintaa, jotta liidulla piirretyt ym-
pyrät eivät häviä, vaikka parsintojen pystylinjat 
tulevatkin samalla värillä pikkuympyröihin kuin 
tikkipistot. Myös parsinnat tehdään muliinilan-
gan kolmella säikeellä.
Aloita pysty- ja vaakalinjojen laittaminen pikku-
ympyrän keskeltä ja tee sitten sivut. Näin saat 
pidettyä parsinnan linjat suorassa. Tee kaikkiin 
neljään pikkuympyrään pysty- ja vaakalangat sa-
mansuuntaisesti.

Aloita parsinnan tekeminen oranssista pikkuym-
pyrästä. Tee pystysuorat pitkät pistot pikkuym-
pyrän sisälle oranssilla (720). Kääntökohdassa 
pujota neula nurjalle ja tule takaisin edellisen 
piston vierestä. Pystylangat saavat tulla melko 
lähekkäin. 

Pystylinjojen jälkeen pujota vaaleansininen 
(3775) lanka vaakasuuntaan joka toisen langan 
yli ja joka toisen langan ali. Tee pujottelu neulan 
peräpää edellä, ettei neula koukkaa langan säi-
keitä. Kääntökohdassa pujota neula nurjalle ja 
tule vierestä ylös. Jatka kunnes pikkuympyrä on 
parsittu kokonaan. 

Parsi kuten edellä vielä seuraavat kolme pikku-
ympyrää:

• Tikkipisto roosalla (961): pystylangat samalla
värillä, vaakalangat auringonkeltaisella (742).

• Tikkipisto veden sinivihreällä (597): pystylan-
gat samalla värillä, vaakalangat punaisella
(304).

• Tikkipisto leijonankeltaisella (3821): pys-
tylangat samalla värillä, vaakalangat kirk-
kaansinisellä (996).


