PALAVIRKATTU PUSERO
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko L (C 42/44)
Lanka 400 g harmaata (9092) Lankavan Esito-virkkuulankaa (100 % puuvilla, 200 g = n. 672 m).
Virkkauskoukku 2,5 tai käsialan mukaan.
Työohje Virkkaa 78 palaa (taakse 36, eteen 34 ja hihoihin 8). Yhden palan koko on n. 9x9 cm. Virkkaa aloitusketjuun 5 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 3 kjs, 15 p (= pylväs), 1 ps 2. kjs:aan.
2. krs: 9 kjs, *jätä 1 s väliin, 1 kp (= kaksoispylväs), 5
kjs*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 4. kjs:aan.
3. krs: *1 ks+1 p+1 kp+1 3-p (kolmoispylväs: )+1 kp+1
p+1 ks kjs-kaareen*, toista *-* vielä 7 kertaa, 1 ps 1.
kjs:aan.
4. krs: 9 kjs, *1 3-p ks:aan, 5 kjs, 1 ks 3-p:seen, 5 kjs,
1 ks seuraavaan 3-p:seen, 5 kjs, 1 3-p ks:aan, 5 kjs*,
toista *-* vielä 3 kertaa, 1 ps 4. kjs:aan.
5. krs: 4 kjs, 2 kp+5 kjs+3kp kjs kaareen, *5 kjs, 1 s kjskaareen*, toista *-* vielä 2 kertaa, 5 kjs, 3 kp+5 kjs+3
kp kjs kaareen*, toista *-* vielä 2 kertaa, *5 kjs, 1 ks kjskaareen*, toista *-* vielä 2 kertaa, 5 kjs, 1 ps 4. kjs:aan.
Palojen yhdistäminen Liitä palat pareittain toisiinsa luotospistoin ommellen. Laita 2 palaa op:t vastakkain ja ompele vastakkaiset s:t ulkoreunoistaan yhteen.
Ota seuraavat 2 palaa ja jatka ompelemalla ne samoin.
Ompele ensin etuosan pääntiekappaletta varten pystysuunnassa 5 paria toisiinsa (= 10 palaa), sitten pääntien
molemmille puolille 6 palaa ja näiden ulkopuolelle taas
6 palaa = 34 palaa. Yhdistä takakappaletta varten 6x6
palaa = 36 palaa. Ompele olkasaumat 2 palan leveydeltä. Yhdistä hihoja varten 4 palaa toisiinsa ja liitä kaitale
miehustaan (2 palaa eteen ja 2 taakse). Ompele vielä sivusaumat ja hihojen saumat. Ompele palat lopuksi
vaakasuunnassa toisiinsa. Avaa saumat vetämällä niitä
kevyesti vastakkaisiin suuntiin.
Viimeistely Reunusta helma, hihansuut ja pääntie kiinteillä silmukoilla. Virkkaa helmaan ja hihansuihin 6 krs ja
pääntielle 4 krs kiinteitä silmukoita s:iden takareunoista. Päättele langat ja höyrytä valmis pusero nurjalta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

