KELTAINEN PIKSELI-TYYNY
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 41x41 cm
Lanka 160 g keltaista (9034), 30 g taivaansinistä
(9051), 30 g vaaleanharmaata (9094), 25 punaruskeaa (9025), 20 g kullankeltaista (9032), 20 g tummaa oranssia (9024), 20 g valkaisematonta (9000)
ja 15 g vaaleansinistä (9050) Esito-virkkuulankaa
(100 % merseroitu puuvilla, 100 g = n. 325 m).
Virkkauskoukku 3 mm tai käsialan mukaan.
Muuta 45x45 cm untuvatyyny, 35-40 cm keltainen
vetoketju, neula ja ompelulankaa.
Tiheys 10 pikseliä = 10 cm
Pikselivirkkaus Työ virkataan kulmasta kulmaan
ja kerrokset etenevät portaittain. Mallivirkkaus muodostuu pienistä pylväsryhmistä eli pikseleistä, jotka
asettuvat vuorokerroksin pysty- ja vaakasuuntaan.
Jokaisessa pikselissä on 4 pylvästä ja ensimmäistä pylvästä vastaa aina 3 kjs. Työn molemmat puolet
ovat samanlaiset.
Työohje Tee ensin tyynyn keltainen takaosa. Virkkaa aloitusketjuun 6 kjs.
1. krs (op): 1 p koukusta lukien 4. kjs:aan, 2 p. Langanpää on vasemmalla ja 1. pikseli on nyt valmis.
Älä käänny.
2. krs: 6 kjs, 1 p 4. kjs:aan, 2 p, ota nyt 1. pikseli
vasemman käden sormien väliin, käännä sen nurja
puoli eteen (langanpää oikealla) ja virkkaa 1 ps
1. pikselin alkuun eli vie koukku 1. ja 2. p:n välistä
(= 2. pikseli), 3 kjs ja 3 p samaan kjs-kaareen (= 3.
pikseli). Jatka kääntymättä ja lisää reunaan 1 uusi
pikseli.
3. krs: 6 kjs, 1 p 4. kjs:aan, 2 p, käännä alapuolella oleva pikseliryhmä ja virkkaa 1 ps edellisen pikselin alkuun (=
4. pikseli), *3 kjs, 3 p kjs-kaareen, 1 ps seuraavaan pikselin alkuun (= 5. pikseli), toista *-* vielä kerran (= 6. pikseli).
Vasemmasta reunasta muodostuu kappaleen alareuna ja oikeasta reunasta oikea sivu. Jatka kääntymättä.
4. krs: 6 kjs, 1 p 4. kjs:aan, 2 p, käännä alapuolen pikseliryhmä ja virkkaa 1 ps edellisen pikselin alkuun, *3 kjs, 3 p
kjs-kaareen, 1 ps seuraavan pikselin kjs-kaareen*, toista *-* krs loppuun. Toista 4. krs:sta. Jokaisella krs:lla työhön
tulee 1 uusi pikseli. Kun alareunassa on 41 pikseliä, lopeta lisäykset.
1. krs: 3 kjs, käänny, 1 ps edellisen pikselin alkuun, *3 kjs, 3 p kjs-kaareen, 1 ps seuraavaan pikselin alkuun*, toista
*-* krs loppuun. Toista 1. krs:sta kunnes jäljellä on 1 pikseli. Virkkaa lopuksi 3 kjs, käänny ja virkkaa 1 ps viimeisen
pikselin alkuun. Katkaise ja päättele lanka.
Virkkaa etukappale samoin mutta vaihda värejä ruutupiirroksen mukaan. Tee värinvaihto aina piilosilmukan kohdalla ja virkkaa uuden langan päät sekä päättyvä lanka seuraavan pikselin silmukoiden sisään. Katkaise sitten päättyvä lanka.
Viimeistely Päättele kuviollisen palan langanpäät samanväristen pikseleiden sisään. Laita kappaleiden op:t vastakkain ja virkkaa sivut ja yläreuna yhteen näin: Kiinnitä keltainen lanka alareunan kulmaan viemällä koukku molempien kappaleiden läpi, virkkaa *3 kjs, jätä 3 p väliin, 1 ks pylväsryhmien väliin (kiristä lankaa, jotta silmukasta tulee tiukka)*, toista *-* alareunan vastakkaiseen kulmaan saakka. Katkaise lanka ja ompele alareunaan vetoketju käsin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

sivu 40 pikseliä
alareuna 41 pikseliä
= vaaleanharmaa
= valkaisematon
= keltainen
= taivaansininen
= punaruskea
= tumma oranssi
= kullankeltainen
= vaaleansininen
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