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Iskunauha: A Lace Bend Round 
Tämä yksinkertainen kaksivärinen nyöri löytyy sekä 1400-luvun englantilaisista käsikirjoituksista että 
Viivi Merisalon kirjasta Nauhoja. 

Tarvikkeet 
• 4 vaaleaa 90–130 cm pitkää lankaa (kaikki yhtä pitkiä) 
• 4 tummaa 90–130 cm pitkää lankaa (yhtä pitkiä kuin vaaleat) 
• Narunpätkä tms. loimen kiinnittämiseen 
• Tukeva kiinnityspiste kuten ovenkahva tai pöydänjalka 

Loimen tekeminen 
Taita vaaleat ja tummat langat yksitellen kahtia ja pinoa ne päällekkäin. Solmi langat yhteen avoimista 
päistään. Ennen solmun kiristämistä tarkista, että lankalenkit eli pohjukat ovat varmasti saman mittaiset. 

Solmi kiinnitysnaru loimen solmun viereen ja kiinnitä loimi kiinnityspisteeseen. 

Loimen asettaminen sormiin ja kaavion lukeminen 
Selvitä pohjukat mahdollisimman hyvin ja aseta ne sormien ensimmäiseen taitteeseen. Peukaloa ei 
käytetä, mutta muut sormet ovat tässä nyörissä käytössä. Aseta vaaleat pohjukat vasempaan käteen 
ja tummat oikeaan käteen. 

 
 

Kaaviossa sormet ovat samassa asennossa kuin valokuvassa eli kämmenet vastakkain parikymmentä 
senttiä erillään toisistaan. Kaksipäisellä nuolella osoitetaan sormet, jotka vaihtavat pohjukoita 
keskenään. Vaihtaminen tapahtuu niin, että toinen pohjukka menee toisen sisältä. Sillä ei ole väliä, 
meneekö oikea vasemman läpi vai vasen oikean läpi, mutta kannattaa pyrkiä tekemään aina samalla 
tavalla. Yleensä joku tietty tapa tuntuu itsestä luontevimmalta. Aina vaihtamisen jälkeen isketään eli 
viedään kädet mahdollisimman kauas toisistaan niin, että valmistuva nyöri tiivistyy. 
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Kaavio 

 
 
Selostus 
1. Vaihda vasemman etusormen ja oikean pikkurillin pohjukat. Iske. 
2. Vaihda vasemman keskisormen ja oikean nimettömän pohjukat. Iske. 
3. Vaihda vasemman nimettömän ja oikean keskisormen pohjukat. Iske. 
4. Vaihda vasemman pikkurillin ja oikean etusormen pohjukat. Iske. 

Nyt vaaleat ja tummat ovat vaihtaneet paikkaa ja vaihdot aloitetaan alusta eli vasen etusormi vaihtaa 
oikean pikkurillin kanssa ja niin edelleen. 

Itse muistan tämän nyörin parhaiten 
niin, että numeroin sormet. Vasem-
massa kädessä numeroidaan yl-
häältä alas, oikeassa alhaalta ylös. 
Vaihtojärjestys: ykköset, kakkoset, 
kolmoset ja neloset ja sitten taas 
aloitetaan alusta. 
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