KARJALA-MATTO
Malli Lankava, Eloise Boulerne
(www.atelier-kaisla.com)
Koko 145x185 cm
Lanka 4 kg luonnonvalkoista (2) ja 2 kg mustaa (20)
Lankava Mini-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla,
20 % polyesteri, 1 kg = n. 355 m).
Virkkauskoukku 5 ja 6 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 10,7 s ja 6 krs = 10 cm
Työohje Virkkaa pylväitä tasona kahdella värillä ruutupiirrosten mukaan. Kuljeta toista väriä silmukoiden
sisällä koko työn ajan. Jätä silmukoiden sisällä kulkeva kude aina krs:n lopussa työn nurjalle puolelle yhden pylvään päähän reunasta. Vaihda väriä aina pylvään puolivälissä eli virkkaa pylvään viimeinen
langankierto uudella värillä. Pidä molemmat langat
samalla kireydellä koko työn ajan, jotta silmukoiden
sisällä kulkeva kude ei jää liian löysälle.
Aloita näin: Virkkaa luonnonvalkoisella kuteella aloitusketjuun 159 kjs. Huom. virkkaa aloitusketju tarvittaessa pienemmällä koukulla (5 mm), jotta aloitusreunasta ei tule liian löysä.
1. krs (op): 1 p 4. kjs:aan, ota mukaan musta kude,
virkkaa 1 p jokaiseen s:aan ja samalla musta kude
s:oiden sisään. Virkkaa krs:n viimeinen p ilman mustaa kudetta = 156 s. Käänny ja jätä musta kude
np:lle.
2. krs: 3 kjs, 1 p jokaiseen s:aan ja musta kude samalla s:oiden sisään. Virkkaa taas krs:n viimeinen
p ilman mustaa kudetta, käänny ja jätä musta kude
np:lle. Jatka ruutupiirroksen A mukaan ja toista 30 s:n
mallikerta 5 kertaa, virkkaa loppuun täydennykseksi vielä 6 s. Kun olet virkannut 26. krs, siirry ruutupiirrokseen B. Toista 43 s:n mallikerta 3 kertaa ja virkkaa
loppuun vielä 27 s. Siirry ruutupiirrokseen C ja toista
26 s:n mallikerta 6 kertaa. Siirry ruutupiirrokseen D,
virkkaa 78 s ja peilaa sitten kuvio takaisin alkuun eli
virkkaa silmukat päinvastaisessa järjestyksessä (= 78.-1. krs). Jatka piirrosten E, F ja G mukaan = 113 krs. Käänny
ja virkkaa vielä 1 kerros piilosilmukoita. Katkaise ja päättele kude. Virkkaa lopuksi piilosilmukkakerros myös maton
alareunan nurjalle puolelle.
Viimeistely Päättele kuteet pienemmällä koukulla silmukoiden sisään.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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