AFRIKKA-MATTO
Malli Lankava, Sanna Vatanen
Koko 60x86 cm
Lanka 1 kg beigeä (06) ja 2 kg mustaa (01) Ministeriontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 360 m)
Virkkauskoukku 6 ja 7 mm tai käsialan mukaan
Kirjovirkkaus
Tiheys 10 ks = 10 cm.
Työohje Virkkaa matto kiinteillä silmukoilla, kahdella värillä ohjeen ja ruutupiirroksen mukaan. Virkkaa toinen
väri kokoajan silmukoiden sisään. Vaihda kuvioraidan
värejä aina näin: tee viimeinen ks viimeistä langankiertoa vaille valmiiksi, ota uusi väri koukulle ja vedä se
koukulla olevien kahden silmukan läpi. Tee 3 krs:n väliraidat aina yhdellä kuteella.
Aloita näin: Virkkaa pienemmällä koukulla ja mustalla
kuteella aloitusketjuun 63 kjs. Vaihda isompi koukku ja
virkkaa ensin kolmen kerroksen reunus. Huom. Koska
aloitusketju jää helposti liian löysäksi, se kannattaa tehdä yhtä tai kahta numeroa pienemmällä koukulla. Tee
koepala, niin näet mikä on käsialallesi sopiva koukku,
jotta aloitusketjusta ei tule kiinteitä silmukoita leveämpi
tai kapeampi.
1. krs: Virkkaa 1 ks 2. kjs:aan, 60 ks ja 1 kjs kääntymiseen = 61 ks.
2.-3 krs: 61 ks ja 1 kjs kääntymiseen. Aloita sitten kirjovirkkaus.
1. krs: *Virkkaa 2 ks mustalla ja 2 ks beigellä*, toista *-*
vielä 6 kertaa. Virkkaa sitten keskikohtaan 2 ks mustalla, 1 ks beigellä ja 2 ks mustalla. *Virkkaa 2 ks beigellä
ja 2 ks mustalla*, toista *-* vielä 6 kertaa ja virkkaa lopuksi 1 kjs kääntymiseen. Jatka ruutupiirroksen mukaan ja
virkkaa 13 krs. Katkaise sitten beige kude ja virkkaa 3 krs mustalla.
Virkkaa mattoon 5 kuvioraitaa ja niiden väleihin 3 krs:n musta väliraita. Tee viimeisen kuvioraidan jälkeen mattoon 3
krs:n reunus kuten maton alussa. Älä katkaise lankaa.
Viimeistely Jatka viimeistelemällä maton yläreuna mustalla kuteella näin: Virkkaa *1 ks edellisen krs:n ympäri, jätä
1 ks väliin, 1 kjs*, toista *-* krs loppuun. Edellisen kerroksen kiinteä silmukka jää uuden ks:n alle. Katkaise kude ja
reunusta alareuna samoin. Päättele kuteet.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

