VIRKATTU TUPSUPIPO
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko naisten koko
Lanka 100 g roosaa (161) Alize Cashmira -lankaa (100
% villa, 100 g = n. 300 m).
Virkkauskoukku 3,5 mm tai käsialan mukaan.
Muuta turkistupsu
Tiheys 20 s = 10 cm
Työohje Virkkaa kappale löyhästi, jotta piposta tulee
pehmeä ja joustava. Vaihda tarvittaessa suosituskokoa
isompi koukku. Luo 50 s.
1. krs: 1 ks 3. kjs:aan (koukulla oleva mukaan lukien),
48 ks, 1 kjs kääntymiseen = 49 ks.
2. krs: 1 ks molempien silmukkareunojen läpi, 47 ks silmukoiden takareunoista, 1 ks molempien silmukkareunojen läpi, 1 kjs kääntymiseen = 49 ks. Virkkaa kiinteät silmukat aina kerroksen alussa ja lopussa normaalisti
eli molempien silmukkareunojen läpi ja kaikki muut s:t
aina takareunoista. Näin saat kappaleen sivuista eli pipon ylä- ja alareunoista suorat. Aloita kavennukset.
3. krs: 1 ks, 41 ks takareunoista, 4 ps, jätä viimeiset 4 s
virkkaamatta ja käänny = 46 s.
4. krs: 1 ps 1. ps:aan, 3 ps (takareunoista), 1 ks takareunoista jokaiseen s:aan, lopuksi 1 ks ja 1 kjs kääntymiseen.
5. krs: 1 ks, virkkaa 1 ks jokaiseen s:n takareunaan
kunnes jäljellä on 8 s, virkkaa sitten 4 ps ja käänny.
6. krs: virkkaa kuten 4. krs.
7. krs: 1 ks, 1 ks takareunoista jokaiseen ks:aan ja jokaiseen ps:aan. Tarkista, että työssä on 49 s.
8. krs: Virkkaa kuten 2. krs. Toista 2.-8. krs:ia vielä 13
kertaa tai kunnes ympärysmitta on sopiva.
Viimeistely Ompele tai silmukoi aloitus- ja lopetusreunan s:t yhteen. Virkkaa sitten yläreuna näin: Kiinnitä lanka
kerroksen reunaan, virkkaa 2 kjs ja 1 p seuraavaan s:aan, jatka virkkaamalla 1 p jokaisen kerroksen reunaan ja kavenna samalla 2 p yhteen (= kierrä lanka koukulle, vie koukku reunas:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä se 2 s:n läpi, kierrä lanka taas koukulle, vie koukku seuraavan reunas:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä se 2 s:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä se kaikkien 3 s:n läpi), virkkaa lopuksi 1 ps 1. pylvääseen. Katkaise lanka, pujota se viimeisten
silmukoiden läpi ja kiristä reuna umpeen. Päättele langat nurjalle ja kiinnitä päälaelle tupsu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

