KOUKUTTU PESUKINNAS
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko 15x30 cm
Lanka/kinnas 110 g valkaisematonta (2) tai valkaistua (1) Lankavan pellavanarua (100 % pellava, 500 g =
200 m), 10 g tummanharmaata (9091) Esito-virkkuulankaa kaksinkertaisena (100 % puuvilla, 200 g = 675 m) tai
mustaa (15) Rozetti Naturel Cotton -lankaa (100 % puuvilla, 100 g = 165 m) yksinkertaisena.
Tunisialainen koukku nro 6 (= kaksipäinen koukkuamiskoukku).
Tiheys 11 s ja 11 krs
Työohje Koukkua kinnas perusmallilla ja helmimallilla.
Virkkaa pellavanarulla aloitusketjuun 28 kjs ja sulje se
renkaaksi ps:lla. Aloita koukkuaminen.
Huom. Yksi koukkuamiskerros sisältää poiminta- ja
paluuvaiheen.
1. krs: Poimi silmukoita ensin koukulle seuraavasti: *Pistä koukku kjs:n läpi ja vedä pellavanaru silmukaksi koukulle*, toista 10-12 kertaa ja palaa sitten krs:n alkuun
seuraavasti: Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähän ja aloita paluuvaihe työn nurjalta puolelta. Vedä kaksinkertainen virkkuulanka ensimmäisen s:n läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n (= 1
virkkuulanka- ja 1 pellavanarusilmukka) läpi*, toista *-*
kunnes jäljellä on 3 s. Käänny ja poimi taas pellavanarulla 10-12 s koukulle. Jatka näin kunnes kaikki s:t on
koukuttu.
2.-4. krs: Koukkua kuten 1. krs mutta vie koukku poimintavaiheessa edellisen krs:n pystysuorien silmukoiden läpi. 5.
krs: Lisää poimintavaiheessa 1 s peukalon kohdalla ja merkitse s. Tee lisäys kahden pystysuoran s:n väliin: vie koukku vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle.
6. krs: Koukkua 1 helmikerros seuraavasti: tuo lanka takaa koukun eteen, vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n
alitse, kierrä lanka takakautta koukulle ja vedä se s:n läpi. Koukkua paluuvaihe tavalliseen tapaan. 7.-8.krs: koukkua perusmallia ja lisää 8. krs:lla merkityn s:n kohdalle 1 s. 9. krs: kuten 6. krs. 10.-11. krs: kuten 7.-8. krs. 12. krs:
kuten 6. krs. 13. krs: Poimi silmukoita koukulle normaalisti, virkkaa peukalon kohdalla molemmilla langoilla 3 kjs, jätä 6 s väliin ja jatka krs loppuun normaalisti. 14. krs: Koukkua perusmallia ja poimi ketjusilmukoista 3 s koukulle =
28 s. Toista 6.-8. krs:ia ilman lisäyksiä kunnes pikkusormi peittyy ja aloita kärkikavennus. Tee kavennukset molempien perusmallikerrosten poimintavaiheessa: *2 s yhteen (= vie koukku kahden pystysuoran langan läpi ja vedä lanka
koukulle), koukkua 5 s*, toista *-* 5 kertaa. Kavenna seuraavalla krs:lla *2 s yhteen, 4 s*, toista *-* krs loppuun. Jatka
vastaavasti kunnes kavennusten välissä ei enää ole silmukoita ja vedä lanka viimeisten s:iden läpi.
Peukalo: Poimi peukalon aukosta 12 s ja koukkua perusmallia kunnes peukalo peittyy. Kavenna sitten koko ajan
2 s yhteen ja vedä lanka viimeisten 3 s:n läpi.
Viimeistely Virkkaa kintaan suuhun 1 krs kiinteitä silmukoita pellavanarulla ja ulkoreunaan 12 kjs:n ripustuslenkki.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

