PUFFY-SYDÄNTYYNY
Malli Lankava, Anna Luomajärvi
Koko 36x37 cm, (48x46 cm)
Lanka 200 (400) g vaalea pinkki (185) tai fuksia (149) Alize Puffy -lankaa
(100 % polyesteri, 100 g = n. 9,5 m).
Muuta täytevanua
Sormivirkkaus Sormivirkkaus muodostuu kahdesta kerroksesta: päättely- ja pujotuskerroksesta. Ensimmäisellä eli päättelykerroksella langan silmukkalenkit päätellään ja toisella eli pujotuskerroksella langalta tulevat silmukkalenkit pujotellaan yksitellen pääteltyjen silmukoiden etureunojen läpi.
Silmukoiden pujotussuunta on takaa eteen. Lisäykset tehdään aina pujotuskerroksilla ja kavennukset päättelykerroksilla.
Työohje Avaa langan ensimmäinen silmukkalenkki suoraksi katkaisemalla sitä koossa pitävä sidelanka silmukan välistä.
Tee näin myös aina kerän lopussa ja seuraavan kerän alussa.
Se helpottaa lankojen yhdistämistä ja päättelyä. Laske langasta aloitusketjuksi 5 silmukkaa ja yhdistä se renkaaksi näin: solmi
avattu lanka umpisolmulla ketjun ensimmäisen ja viimeisen silmukan väliin. Aloita sormivirkkaus spiraalina solmun vasemmalta puolelta ja etene oikealta vasemmalle.
1. krs: Päätä kaikki silmukat näin: pujota solmun vasemmalla
puolella oleva 2. s etukautta ensimmäisen s:n läpi, 3. s toisen
läpi, 4. s kolmannen läpi jne. kunnes jäljellä on 1 avoin silmukka.
Huom. jätä tämä viimeinen silmukka aina odottamaan.
2. krs: Lisää jokaiseen silmukkaan 1 s näin: jätä edellisen krs:n
viimeinen s odottamaan, pujota 2 kerältä tulevaa silmukkaa
takakautta jokaisen päätellyn s:n etureunan läpi = 8 +1 s
(= kerroksen loppuun jätetty avoin silmukka).
3. krs: Päätä s:t näin: pujota 1. s odottamaan jätetyn avoimen
s:n läpi, 2. s ensimmäisen läpi, 3. toisen läpi jne. kunnes jäljellä
on taas 1 avoin silmukka.
4. krs: Lisää 1 s joka 2. s:aan näin: jätä ed. krs:n viimeinen s odottamaan, *pujota seuraava kerältä tuleva s ensimmäisen päätellyn s:n etureunan läpi, pujota seuraavat 2 kerältä tulevaa s:aa seuraavan päätellyn s:n läpi*, toista *-*
krs loppuun = 12 +1 s.
5. krs: Päätä s:t kuten 3. krs:lla.
Toista pujotus- ja päättelykerroksia ja tee lisäykset aina joka 2. krs:lla (= pujotuskerros) samoihin kohtiin eli virkkaa
lisäysten väliin aina 1 s enemmän kuin edellisellä lisäyskerroksella. Kun työssä on 52(64) s ja olet viimeksi tehnyt
päättelykerroksen, virkkaa vielä 6(10) krs ilman lisäyksiä (= 3 pujotus- ja 3 päättelykerrosta). Siirry sitten sydämen
keskikohtaan näin: virkkaa ja päättä samalla seuraavat 1(3) s. Merkitse jäljelle jäänyt avoin s.
1. krs: Jatka virkkaamalla seuraavat 26(32). Jätä lanka odottamaan ja jatka kerroksen alusta.
2. krs: Päätä s:t merkitystä silmukasta lähtien. Jätä toisen puoliskon päätellyt s:t odottamaan ja jatka virkkaamalla
ensin sydämen toinen puolisko spiraalina.
3. krs: Laske avoimesta silmukasta lähtien 26(32) s takaisinpäin, jätä kerältä tuleva 1 s väliin ja pujota 2. s merkityn
s:n läpi, virkkaa loput s:t normaalisti. Sydämen molemmissa puoliskoissa on nyt 27(33) +1 s.
4. krs: Päätä s:t aloittamalla kerros väliin jätetyllä ylimääräisellä silmukalla. Aloita samalla pienen tyynyn kavennukset mutta virkkaa isompaan tyynyyn vielä 4 krs. Tee kavennukset aina päättelykerroksella näin: Päätä s:t ja kavenna samalla 2(3) s tasaisin välein niin, että viimeinen kavennus tulee kerroksen loppuun. Tee kavennus näin: ota 2
s oikeaan käteen niin, että päätelty s jää seuraavan s:n alle ja pujota 3. s etukautta näiden kahden läpi = 25(30) +
1 s. Virkkaa s:t ja kavenna seuraavalla krs:lla näin: *Päätä 3(4) s, tee kavennus*, toista *-* krs loppuun = 20(25) +
1 s. Jatka vastaavasti ja kavenna aina päättelykerroksella 5 s tasaisin välein, kunnes jäljellä on 5 s. Katkaise lanka muutaman lenkin päästä ja avaa lenkit. Pujota langanpää ensin viimeisen s:n läpi ja sitten kaikkien silmukoiden
etureunojen läpi ja kiristä aukko umpeen.Poimi ensimmäisen puoliskon väliin jätetty 1 s ja tee sydämen toinen puoli samoin.
Viimeistely Täytä päällinen vanulla hieman ennen viimeisiä kerroksia. Päättele langat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

