GEOMETRI-MATTO
(Suuri Käsityö 10/2014)

Malli Lankava Oy, Molla Mills
Koko 80x190 cm
Tarvikkeet Lankavan Esteri-ontelokude (100 % PES, 1
kg = n. 330 m) 2 kg mustaa (14), 2 kg vihreää (173) ja
1,5 kg luonnonvalkoista (1). Virkkauskoukku 8 mm tai
käsialan mukaan.
Tiheys 9 s ja 4,5 krs = 10 cm.
Kirjovirkkaus Virkkaa pylväitä tasona kolmella värillä ohjeen ja ruutupiirroksen mukaan. Kolmesta väristä kaksi kulkee kokoajan pylväiden sisällä mutta molemmissa reunoissa ne jätetään aina yhden pylvään
päähän reunasta. Näin maton reunaan ei muodostu
lenkkejä, vaan ne jäävät nurjalle puolelle.
Työohje Virkkaa mustalla kuteella aloitusketjuun 70 kjs.
1. krs: Virkkaa 1 p 4. kjs:aan koukusta lukien (= 1. p),
ota mukaan vihreä ja valkoinen kude, virkkaa 66 p ja
samalla muut kuteet s:iden sisään, 1 p ilman muita kuteita = 68 p. Käänny ja kiristä hieman s:iden sisällä kulkevia kuteita, jotta ne eivät jää löysälle.
2. krs: 3 kjs (= 1. p), virkkaa 66 p ja kuljeta muita kuteita samalla s:iden sisällä, 1 p viimeiseen s:aan ilman
muita kuteita ja vaihda työhön samalla valkoinen kude
(= vedä valkoinen kude viimeisten 2 s:n läpi). Käänny ja
kiristä s:iden sisällä kulkevia kuteita.
3.-4. krs: 3 kjs, virkkaa 1 p jokaiseen s:aan ja samalla
muut kuteet s:iden sisään, 1 p ilman muita kuteita. Vaihda työhön musta kude 4. krs:n lopussa. Toista 1.-4. krs:t
vielä kerran mutta virkkaa myös 1. krs:n alkuun 3 kjs =
8 krs. Aloita kirjovirkkaus ja kuljeta kahta kudetta kokoajan s:iden sisällä. Tee värinvaihdot aina pylvään lopussa näin: vedä uusi väri koukulla olevien kahden viimeisen s:n läpi. Virkkaa ensin ruutupiirroksen 9.-10. krs:t ja
toista sitten 3 kertaa 11.-26. krs:t. Virkkaa vielä 11.-24.
krs:t = 72 krs.
73.-74. krs: Virkkaa piirroksen mukaan. Virkkaa lopuksi *valkoisella 3.-4. krs:t ja mustalla 1.-2. krs*, toista *-*
vielä kerran = 82 krs.
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Vimeistely Sulata kuteiden päät polttamalla, päättele ne s:iden sisään ja lukitse vielä muutamilla pistoilla
np:lle, jotta ne eivät purkaudu pesussa.
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22 s toistuu 3 kertaa

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

