UNEEK-PIKSELIHUIVI
Malli Lankava, Marjukka Tyrväinen
Koko 25x196 cm
Lanka 300 g Uneek Fingering -lankaa esim. väriä nro 3001 (100 % Superwash merinovilla, 100 g =
400 m).
Virkkauskoukku 3 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys 10 ruutua = 10 cm
Työohje Huivi virkataan kulmasta kulmaan ja kerrokset etenevät portaittain. Mallivirkkaus muodostuu
pienistä pylväsryhmistä eli pikseleistä, jotka asettuvat korinpohjamaisesti eri suuntiin. Jokaisessa pikselissä on 4 pylvästä ja 1. pylvästä vastaa aina 3 kjs.
Virkkaa aloitusketjuksi 6 kjs.
1. krs: 1 p koukusta lukien 4. kjs:aan (koukulla olevaa ei lasketa), 2 p. Ensimmäinen pikseli on nyt valmis. Älä käänny vaan jatka virkkamalla 2. pikseli.
2. krs: 6 kjs, 1 p 4. kjs:aan, 2 p. Ota nyt 1. pikseli vasemman käden sormien väliin, käännä sen np eteen
ja virkkaa 1 ps edellisen pikselin alkuun eli 1. ja 2.
pylvään väliin. Pikselit asettuvat nyt päällekkäin niin,
että ensimmäisen pylväät ovat pystysuuntaan ja toisen vaakasuuntaan.
Jatka kääntämättä työtä: 3 kjs, 3 p 1. pikselin kjskaareen. Työssä on nyt 3 pikseliä. Toisesta reunasta muodostuu huivin pitkä sivu ja toisesta alareuna.
Jatka kääntämättä työtä 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 3. pikselin alkuun
(= 4. pikseli), 3 kjs, 3 p 3. pikselin kjs-kaareen, 1 ps
2. pikselin alkuun (= 5. pikseli), 3 kjs, 3 p kjs-kaareen (= 6. pikseli). Jatka kääntymättä ja virkkaa reunaan taas 1 uusi pikseli.
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 alkuun*, tosta *-* krs loppuun. Toista 4. kerrosta. Jokaisella krs:lla työhön tulee yksi uusi pikseli.
Kun alareunassa on 25 pikseliä, aloita toinen pitkä sivu lopettamalla alareunan lisäykset.
1. krs: 3 kjs, käänny, 1 ps edellisen pikselin alkuun, *3 kjs, 3 p kjs-kaareen, 1 ps seuraavan pikselin alkuun*, toista
*-* krs loppuun. Jatka kääntymättä.
2. 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 alkuun*, tosta *-* krs loppuun. Toista 1.-2. krs:ia. Kun huvin pidempi sivu on n.
196 cm, virkkaa 2. krs mutta jätä viimeinen pikseli tekemättä ja suorista yläreuna toistamalla 1. krs:sta. Virkkaa kulmaan lopuksi 3 kjs, käänny ja virkkaa 1 ps viimeisen pikselin alkuun.
Viimeistely Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

