VIRKATTU KOLMIOKAPPA
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 80x30 cm
Lanka 140 g vaaleanharmaata (72) 12-säikeistä Liina-kalalanka 30x12 tex (100 % puuvilla, 500 g = n. 1280 m).
Virkkauskoukku nro 3,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys 8 krs = 10 cm.
Työohje Aloita verhon yläreunasta. Virkkaa aloitusketjuun 207 kjs. Silmukkaluku on jaollinen 4:llä+7 s.
1. krs: 1 ks 2. kjs:an (koukulla olevaa ei lasketa), 3 ks (= reuna), aloita kolmion virkkaus: *6 kjs, 1 ks 3. kjs:an (koukulla olevaa ei lasketa), 1 puolip seuraavaan kjs:an, 2 p, jätä aloitusketjusta 3 kjs väliin ja virkkaa 1 ks aloitusketjuun (= 1. kolmio)*, toista *-* vielä 49 kertaa, 3 ks (= reuna), 5 kjs kääntymiseen. Käänny ja virkkaa seuraavalla
krs:lla langanpää reunasilmukoiden sisään.
2. krs: 2 kolmoisp (= kolmoispylväs: tee 3 langankiertoa koukulle, vie koukku s:n läpi, *ota lanka koukulle ja vedä
se 2 s:n läpi*, toista *-* vielä 3 kertaa), 1 kjs, *virkkaa 1 ks kolmion kärkeen viemällä koukku kjs-kaaren ja ks:n välistä, 3 kjs*, toista *-* vielä 48 kertaa, 1 ks kolmion kärkeen, 1 kjs, jätä edellisen krs:n 1 ks väliin, 3 kolmoisp. niin,
että virkkaat viimeisen pylvään 5. kjs:an, 1 kjs kääntymiseen.
3. krs: 3 ks, 1 ks kjs-kaareen, 1 ks kolmion kärkeen, *6 kjs, 1 ks 3. kjs:an, 1 puolip, 2 p, jätä edellisen krs:n 3 kjs:a
väliin, 1 ks kolmion ks:an*, toista *-* vielä 48 kertaa, 1 ks kjs-kaareen, 3 ks , 5 kjs kääntymiseen.
4. krs: 2 kolmoisp, 4 kjs, *1 ks kolmion kärkeen, 3 kjs*, toista *-* vielä 47 kertaa, 1 ks kolmion kärkeen, 4 kjs, jätä
edellisen krs:n 1 ks väliin, 3 kolmoisp., 1 kjs kääntymiseen.
5. krs: 3 ks, 1 ks kjs-kaareen, *6 kjs, 1 ks 3. kjs:an, 1 puolip, 2 p, jätä kjs-kaari väliin, 1 ks kolmion ks:an*, toista *-*
vielä 48 kertaa, 1 ks kjs-kaaren loppuun, 3 ks, 5 kjs kääntymiseen. Toista 2.-5. krs:ia vielä 5 kertaa. Virkkaa loppuun vielä 2. krs ja päättele langat.
Viimeistely Kastele valmis verho lämpimässä vedessä, jolloin se kutistuu lopulliseen kokoonsa. Ripusta valumaan
orrelle ja neulaa verho sitten muotoonsa esim. pyyhkeellä päällystetyn styrox-levyn päälle ja anna kuivua. Höyrytä
valmis verho pellavan säädöllä.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

