SORMIVIRKATTU HATTU
Koko aikuisten koko (56-62)
Langanmenekki 200 g tummanharmaata (87) Alize
Puffy -lankaa (100 % polyesteri, 100 g = n. 9,5 m)
Muuta harmaata ompelulankaa ja silmäneula.
Sormivirkkaus Virkkaa sormilla ohjeen mukaan. Mallivirkkaus muodostuu vuorottelevista päättely- ja virkkauskerroksista.
Työohje Avaa langan ensimmäinen silmukkalenkki suoraksi katkaisemalla sitä koossa pitävä sidelanka silmukan välistä. Tee näin jokaisen kerän ensimmäiselle ja
viimeiselle silmukalle. Se helpottaa lankojen yhdistämistä ja päättelyä. Yhdistä uusi kerä edelliseen solmimalla avatut silmukat tiukalla umpisolmulla yhteen niin, että
solmu jää silmukoiden väliin. Tee Puffy-langasta ensin
aloitusrengas. Laske langasta 4 silmukkaa ja tee tästä
aloitusketjusta rengas näin: solmi aloituslanganpää umpisolmulla ensimmäisen ja viimeisen s:n väliin niin, että
silmukat jäävät renkaan ulkopuolelle nelilehtisen kukan
muotoon. Aloita virkkaminen.
1. krs (päättelykerros): Päätä aloitusrenkaan 4 silmukkaa näin: pujota 2. silmukka takakautta 1. silmukan läpi, 3. silmukka 2. läpi ja 4. s 3. läpi. Jäljelle jää 1 avoin
s eli päättelysilmukka, jota ei lasketa kerrosten silmukkamääriin. Merkitse tämä päättelysilmukka halutessasi.
Huom. Silmukat päätetään näin aina joka 2. krs:lla. Aloita tämän jälkeen silmukoiden lisäykset.
2. krs (virkkauskerros): Jätä päättelysilmukka odottamaan, pujota kerältä tulevasta langasta 2 s (= lisäys) jokaisen päätetyn s:n etureunan läpi = 6 s + 1 päättelysilmukka.
3. krs: Päätä 6 s aloittaen odottamaan jätetyllä päättelysilmukalla.
4. krs: Kuten 2. krs = 12 + 1 s.
5. krs: Päätä 12 s.
6. krs: Tee lisäys joka 2. s:aan näin: *pujota kerältä tulevasta langasta 1 s päätetyn s:n etureunan läpi ja 2 s seuraavan s:n läpi*, toista *-* vielä 5 kertaa = 18 + 1 s.
7. krs: Päätä s:t.
8. krs: Tee lisäys joka 3. s:aan = 24 + 1 s.
9. krs: Päätä s:t. Toista 8.-9. krs:ia vielä kerran = 32 + 1 s.
12. krs: Neulo 32 s ilman lisäyksiä.
13. krs: Päätä s:t. Toista 12.-13. krs:ia vielä kerran.
16. krs: Tee lisäys joka 3. s:aan = 42 + 1 s.
17. krs: Päätä s.t.
18. krs: Tee lisäys joka 6. s:aan = 48 + 1 s.
19. krs: Päätä s:t. Ota kerältä seuraavat 2 s, katkaise lanka ja avaa molemmat s:t suoraksi katkaisemalla sidelangat silmukoiden keskeltä. Pujota lanka sitten viimeisen s:n läpi ja päättele se nurjalle. Ompele langanpää vielä
muutamalla pistolla kiinni, jolloin se ei purkaudu käytössä.
Viimeistely Päättele langat. Käännä hatun lieri ylös ja kiinnitä se toiselta sivulta hattuun ommellen tai soljella.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Katso myös ohje Sormineulottu Puffi-tuubi

