SORMIVIRKATUT TOSSUT
Malli Lankava, Anna Luomajärvi
Koko 39/40
Lanka 300 g terraa (179) Alize Puffy -lankaa (100 %
mikropolyesteri, 100 g = n. 9,5 m).
Tiheys 6 s ja 14 krs = 10 cm
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 4 silmukkaa ja yhdistä se renkaaksi näin: solmi avattu lanka
umpisolmulla ketjun ensimmäisen ja viimeisen silmukan
väliin. Aloita sormivirkkaus spiraalina.
1. krs: Päätä kaikki silmukat näin: pujota 2. s ensimmäisen läpi, pujota 3. s toisen läpi jne. kunnes jäljellä on 1 s.
2. krs: Lisää jokaiseen silmukkaan 1 s näin: pujota 2
kerältä tulevaa silmukkaa takakautta jokaisen päätellyn
s:n etureunan läpi = 6+1 s.
3. krs: Päätä s:t.
4. krs: Kuten 2. krs = 12+1 s.
5. krs: Päätä s:t.
6. krs: Virkkaa 12 s eli pujota 1 s takakautta jokaisesta
silmukasta etureunan läpi = 12+1 s.
7. krs: Kuten 1. krs.
8. krs: *Virkkaa 2 s, lisää 1 s*, toista *-* loppuun = 16+1 s.
9. krs: Päätä s:t.
10. krs: Virkkaa 16 s = 16+1 s. Toista 9.-10. krs:ia vielä 8 kertaa. Neulo vielä 9. krs.
Aloita kantapää.
1. krs: Virkkaa 12 s = 12+1 s.
2. krs: Päätä s:t aloitusreunasta lähtien (= reuna jossa ei ole lankaa).
Aloita kantapää tasona kääntämättä työtä kerrosten lopussa.
1. krs: Virkkaa s:t vasemmalta oikealle eli viimeisestä s:sta ensimmäiseen.
2. krs: Päätä s:t oikealta vasemmalle. Toista 1.-2. krs:ia vielä 3 kertaa. Taita sitten kantaosan op:t vastakkain. Pujota 1 s vastakkaisten silmukkaparien etureunojen läpi = 6+1 s. Päätä s:t. Avaa seuraava kerältä tuleva s ja vedä se
viimeisen s:n läpi.
Virkkaa tossun suuhun vielä varsi.
1. krs: Pujota takakautta 16 s tossun suuaukon reunasilmukoiden läpi ja lopuksi vielä 1 s samaan silmukkaan 1.
s:n kanssa. Merkitse kerroksen 1. silmukka ja jatka spiraalina.
2. krs: Päätä s.t 1. s:sta lähtien, kunnes jäljellä on 1 s.
3. krs: Virkkaa s:t eli pujota 1 s takakautta jokaisen s:n etureunan läpi.
4. krs: Päätä s:t. Toista 3.-4. krs:ia vielä 6 kertaa. Tee varren yläreunaan hapsureunus.
1. krs: Lisää 1 s jokaiseen s:aan.
2. krs: Päätä 1 s, jätä seuraava s väliin (tämä s jää hapsuksi varren yläreunaan)*, toista *-* krs loppuun. Toista 1-2.
krs:t vielä kerran. Avaa seuraava kerältä tuleva s, vedä se viimeisen s:n läpi ja päätä silmukkaa jäljitellen näin: pujota lanka 1. päätellyn s:n molempien silmukkareunojen läpi ja siitä takaisin viimeisen s:n läpi.
Viimeistely Päättele langat nurjalle ja ompele ne vielä muutamilla pistoilla kiinni neulokseen, jolloin ne eivät purkaudu käytössä.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

