LOMA-LIERIHATTU
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 56/57 (58/59) cm
Lanka 160 g beigeä (02) Raffia-viskoosiniintä (100
% viskoosi, 40 g = 90 m).
Virkkauskoukku 4 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys 12 s ja 16 krs = 10 cm
Työohje Virkkaa kaksinkertaisella langalla aloitusketjuun 4 kjs ja sulje se renkaaksi piilosilmukalla.
1. krs: Virkkaa renkaaseen 8 ks ja samalla langanpäät s:iden sisään. Jatka spiraalina eli sulkematta
kerroksia piilosilmukalla. Merkitse krs:n vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä.
2. krs: Virkkaa 2 ks jokaiseen s:aan = 16 s.
3. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-* krs loppuun = 24 s. Avaa silmukat tästä lähtien jokaisen
kerroksen jälkeen venyttämällä niitä kevyesti leveyssuuntaan koko kerroksen matkalta, jolloin ne asettuvat oikeaan muotoon.
4. krs: *2 ks samaan s:aan, 2 ks*, toista *-* krs loppuun = 32 s.
5. krs: 1 ks jokaiseen s:aan.
6. krs: *3 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-* = 40 s.
7. krs: Kuten 5. krs.
8. krs: 2 ks, *2 ks samaan s:aan, 4 ks*, toista *-*
vielä 6 kertaa, 2 ks samaan s:aan, 2 ks = 48 s.
9. krs: Kuten 5. krs.
10. krs: *2 ks samaan s:aan, 4 ks*, toista *-* vielä 8
kertaa, 2 ks samaan s:aan, 2 ks = 58 s.
11-13. krs: Kuten 5. krs.
14. krs: Lisää 4(8) s tasaisin välein = 62(66) s. Huom. hatun ympärysmittaa voi säätää tällä kerroksella muuttamalla
lisäysten määrää. Sovita kupua ja arvioi lisäysten määrä sopivaksi. Virkkaa sitten 8 krs ilman lisäyksiä ja aloita lieri.
1. krs: *2 ks samaan s:aan, 2 ks*, toista *-*.
2. krs: 1 ks jokaiseen s:aan.
3. krs: *2 ks samaan s:aan, 3 ks*, toista *-*.
Virkkaa lopuksi 3-5 krs:sta ilman lisäyksiä. Venytä kerroksia auki säännöllisesti.
Viimeistely Päättele langat. Leikkaa langasta 12 cm:n mittaisia pätkiä reunan hapsuiksi. Sido hapsut surmansilmukoilla lierin reunaan näin: Ota 2 lankaa ja taita ne keskeltä kahtia, vie koukku lierin yläpuolelta reunasilmukan läpi,
vedä hapsulangat keskikohdastaan s:n läpi, ota langat koukulle ja vedä ne koukulla olevan s:n läpi. Kiristä solmu
kiinni lieriin. Tasoita lopuksi hapsut 3 cm:n mittaisiksi.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

