JOULUKALENTERI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 72x51 cm (kuusi n. 10x13 cm)
Lanka 120 g valkoista (55) Alize Angora Gold Simli
-lankaa (75 % polyamidi, 10 % mohair, 10 % villa, 5
% metalloitu polyesteri, 100 g = n. 500 m) sekä 300 g
valkoista (1001), 40 g vihreää (8245), 30 g punaista
(4119), 30 g syklaaminpunaista (4600), 30 g oranssia
(2708), 20 g keltaista (2206) ja 20 g turkoosia (6733)
Ulla-lankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 200
m).
Muuta 2 kpl taustan leveyden mittaista rimaa esim. 25
mm muovilistaa (rautakaupat), 2 m nyöriä ripustukseen,
1,5 m 20 mm leveää puuvillanauhaa, kuvansiirtokalvo
tai tekstiilitussi (askartelukaupat) ja valkoista ompelulankaa.
Puikot pyöröpuikko tai 2 sukkapuikkoa 3,5 mm tai 4
mm käsialan mukaan.
Virkkuukoukku 3,5 mm ja 7 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys 12 s ja 15 krs virkkausta = 10 cm.
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Kuusi Neulo 6 vihreää, 4 punaista, 4 fuksiaa, 4 oranssia, 3 keltaista ja 3 turkoosia kuusipalaa. Luo 23 s.
1. krs (op): nosta 1. s oikein neulomatta (= vie puikko s:an vasemmalta),
9 o, neulo 3 o yht. (= nosta 2 s oikein neulomatta eli vie puikko vasemmalta ensin 2. ja sitten 1. s:an ja nosta, 1 o, vedä nostetut s:t neulotun yli), 10
o. 2. krs (np): nosta 1. s nurin neulomatta (= vie puikko s:an oikealta, lanka työn edessä) ja neulo krs nurin. Merkitse keskimmäinen s työn molemmin puolin. 3. krs: nosta 1. s o neulomatta, neulo oikein merkkiin saakka,
nosta merkkisilmukka nurin neulomatta (= vie puikko s:an oikealta, lanka
työn takana) ja neulo oikein krs loppuun. 4. krs: nosta 1. s n neulomatta,
neulo oikein merkkiin saakka, 1 n, neulo oikein mutta viimeinen s nurin.
5. krs: nosta 1. s o neulomatta, neulo oikein kunnes merkin edessä on
1 s, neulo 3 o yht. kuten 1. krs:lla ja neulo oikein krs loppuun. 6.-8. krs:
kuten 2.-4. krs:t. Toista 5.-8. krs:ia kunnes puikolla on 5 s. Päätä loput s:t
op:lla näin: nosta 3 o neulomatta (= vie puikko vasemmalta 3., 2, ja 1. s:n
läpi ja nosta), neulo 2 o yht., vedä nostetut s:t neulottujen yli.
Katkaise lanka. Viimeistele palat piilosilmukoilla (= ps). Aloita oikeasta
alakulmasta ja virkkaa 1 ps jokaisen reunas:n ulkoreunaan, 3 ps latvaan,
toinen sivu kuten edellinen ja 1 ps vasempaan alakulmaan.
Päättele langat ja höyrytä palat.

Tausta Virkkaa aloitusketjuun 2-kertaisella langalla (= 1 valkoinen Ulla ja 1 valkoinen Angora Gold Simli) 87 kjs. 1.
krs: 1 ks 2. kjs:an, 1 ks jokaiseen s:an ja 1 kjs kääntymiseen. 2. krs: 1 ks jokaiseen s:an ja 1 kjs kääntymiseen.
Toista 2. krs:sta, kunnes kpl:n korkeus on n. 58 cm. Päättele langat. Höyrytä kpl mutta älä laske rautaa työhön kiinni. Ompele alareunaan n. 4 cm:n kuja ja jätä päädyt auki. Neulaa kuuset taustaan kuvan mukaan, kujan yläpuolelta
alkaen. Ompele ohennetulla Ulla-langalla ja jätä jokaisen kuusen oikeaan sivuun 7,5 cm:n aukko. Tarkista taustan
korkeus ja ompele yläreunaan samanlainen kuja kuin alareunaan. Poraa ylärimaan 2 reikää n. 16 cm:n etäisyydelle
riman päistä, pujota rimat ja ompele päädyt. Pujota ripustusnyöri yläriman reikiin ja solmi nyörin päät yhteen.
Numerointi Mallityön numerot on tulostettu kuvansiirtokalvolle, josta ne on silitetty puuvillanauhaan kalvon käyttöohjeen mukaisesti. Voit tehdä numerot myös tekstiilitussilla. Taittele numeronauhat piirroksen mukaan ja ompele ne
kuusten vasempaan sivuun ompelulangalla.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

