PINKKI VIRKATTU JAKKU
Malli Lankava Oy, Lea Petäjä
Koko XS-S-M-L-XL
Valmiin neuleen mitat
vartalon ympärys 84-92-100-108-116 cm
koko pituus 79-81-83-85-87 cm
hihan sisäpituus 48-48-49-49-50 cm
Lanka 750-800-850-900-950 g Lankavan Inka -lankaa
(50 % alpakka, 50 % Superwash-villa).
Virkkuukoukku nro 4 tai käsialan mukaan.
Muuta 6 nappia.
Mallivirkkaukset Ohjeen mukaan. Korvaa aina krs:n 1.
p 3 kjs:lla. 1 s:n kavennus reunassa: virkkaa 2 p yhteen
eli virkkaa 2 viimeistä langankiertoa vaille valmista pylvästä, ota lk koukulle ja vedä molempien koukulla olevan s:n läpi kerralla. 2 s:n kavennus krs:n alussa: tee 3
kjs ja ylitä 2 s.
Tiheys 10 cm = 20 s ja 10 krs pylväsvirkkausta
Takakappale Virkkaa aloitusketjuksi 106-114-122-130138 + 3 kjs ja aloita p-virkkaus. Kun olet tehnyt 4 krs,
kavenna seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s
ja toista sitten kavennukset joka 5. krs vielä 3 kertaa, joka 6. krs 3 kertaa ja vielä joka 5. krs 4 kertaa = 85-93101-109-117 s. HUOM: kun olet virkannut helmasta lähtien 7-7-8-8-9 krs pylväitä, aloita kuviot. 1. krs: *1 p, 1
kjs, jätä 1 s väliin*, toista *-*, 1 p. 2. krs: 1 p krs:n alkuun ja 2 p jokaiseen 1 s:n ketjuun. 3.-4. krs: virkkaa
pylväitä. 5. krs: 1 p, *jätä 4 s väliin, tee seuraavaan
s:aan 5 p*, toista *-*, 1 p. 6. krs: kuten 5. krs, tee p-ryhmät aina edellisten ryhmien keskelle. 7.-10. krs: virkkaa
pylväitä, katso että s-määrä on oikea. 11.-12. krs: kuten
1.-2. krs. 13.-16. krs: virkkaa pylväitä. 17.-18. krs: kuten 5.-6. krs:t. 19.-25. krs: virkkaa pylväitä. 26.-29. krs:
kuten 1.-2. krs. 30.-32. krs: virkkaa pylväitä. 33. krs:
kuten 5. krs. 34.-36. krs: kuten 6. krs. 37.-47. krs: virkkaa pylväitä. 48.-49. krs: kuten 1.-2. krs. Virkkaa loput
kappaleesta pylväsvirkkauksena. Kun kappaleen korkeus on 60-61-62-63-64 cm, jätä molemmista reunoista kädentietä varten pois työstä 4 s siten, että krs:n alussa ylität nämä 4 s ps:in ja käänny krs:n lopussa ennen 4 s:aa takaisin. Kavenna sitten molemmissa reunoissa aina krs:n alussa 2 s ja krs:n lopussa 1 s joka krs kunnes molemmista reunoista on kaventunut 4-6-8-10-12 s ja työssä on jäljellä 69-73-77-81-85 s. Jatka p-virkkausta. Kun kädentien
korkeus on 18-19-20-21-22 cm, jätä kappaleen keskimmäiset 35-37-37-39-39 s pääntietä varten pois ja virkkaa
molemmilla puolilla erikseen pylväitä olkapäitä varten kunnes kädentien korkeus on 19-20-21-22-23 cm. Kiristä sitten pääntietä pienemmäksi virkkaamalla siihen 1 krs ps:ita tiukasti, katkaise lanka.
Vasen etukappale Virkkaa aloitusketjuksi 55-59-63-67-71 + 3 kjs ja aloita p-virkkaus. Tee sivussa (=kappaleen oikea reuna) kavennukset kuten takana ja tee samalla kuvioraidat vastaavasti kuin takana. Tee sivussa myös kädentiekavennukset kuten takana =37-39-41-43-45 s. Kun kädentien korkeus on 8-9-10-11-12 cm, jätä etureunasta pois
työtä pääntietä varten ensin 15-16-16-17-17 s ja kavenna sitten samassa reunassa vuorotellen 1 s ja 2 s joka krs
vastaavasti kuin teit kädenteiden reunoissa. Kun työssä on jäljellä olan 17-18-20-21-23 s, jatka p-virkkausta kunnes
kädentien korkeus on 19-20-21-22-23 cm, katkaise lanka. Merkitse tämän kappaleen etureunaan 6 napinpaikkaa
tasavälein siten, että alin tulee 18 cm:n päähän helmasta ja ylin tulee 1 cm:n päähän pääntieltä.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Hihat Virkkaa aloitusketjuksi 42-44-46-48-50 + 3 kjs ja
aloita p-virkkaus. Tee samalla kuvioraidat vastaavasti
kuin takana muuten, mutta aloita ne jo, kun olet virkannut p:itä 4 krs:n ajan. Ja lopeta raidat, kun teet 3:nnen
kerran viuhkoja, tee niitä nyt vain 2 krs:n ajan. HUOM:
kun olet virkannut hihan alareunasta 8 krs, aloita lisäykset eli virkkaa reunassa aina 2 p samaan s:aan. Tee tällaisia lisäyksiä ensin joka 4. krs 9-8-7-6-5 kertaa ja vielä joka 2. krs 2-4-6-8-10 kertaa =65-69-73-77-81 s. Kun
hihan pituus on 48-48-49-49-50 cm, jätä pyöriötä varten
ensin molemmista reunoista pois työstä 1x8-8-9-9-10 s
ja kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 8-8-910-11x1 s ja vielä 2x2 s. Kun pyöriön korkeus on 10-1011-12-13 cm, katkaise lanka.
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Oikea etukappale Tee vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee nyt nappien kohdille napinlävet siten, että
virkkaat aina etureunasta 3 s, tee 1 kjs ja jätä 1 s väliin,
tee krs:n loput s:t.

Taskut Virkkaa aloitusketjuksi 20 +3 kjs. 1. krs: käänny, jätä 3 kjs väliin, 20 p. 2. krs: käänny 3 kjs:lla, 20
p, tee krs:n päähän 10 p ja sitten aloitusketjun toiseen
reunaan 20 p. 3. krs: 3 kjs, 20 p, virkkaa päässä joka toiseen p:seen 2 p ja joka toiseen 1 p, virkkaa toiseen reunaan 20 p. 4. krs: 3 kjs, 20 p, virkkaa päässä
10,5-11-11,5joka kolmanteen p:seen 2 p ja muihin 1 p, virkkaa toi26,5-28,5-30,5seen reunaan 20 p. 5. krs: 3 kjs, 20 p, virkkaa pääs12-12,5
sä joka neljänteen p:seen 2 p ja muihin 1 p, virkkaa toi32,5-34,5
seen reunaan 20 p. 6. krs: 3 kjs, 20 p, virkkaa päässä
joka viidenteen p:seen 2 p ja muihin 1 p, virkkaa toiseen reunaan 20 p. 7. krs: 3 kjs, 20 p, virkkaa päässä joka kuudenteen p:seen 2 p ja muihin 1 p, virkkaa toiseen reunaan 20 p. Virkkaa sitten taskun kaarevaan reunaan rapukerros (=ks:ita vasemmalta oikealle). Katkaise lanka ja tee toinen tasku samoin.
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele tai virkkaa
olkasaumat. Aloita (ja lopeta) 10 cm:n päässä etureunasta ja virkkaa pääntien reunaan 80-84-84-88-88 p. 2. krs:
käänny 3 kjs:lla ja tee molemmissa reunoissa yhteen s:aan 5 p, virkkaa muuten pylväitä normaalisti. 3. krs: käänny 3 kjs:lla ja tee 4:ään s:aan 2 p, virkkaa pylväitä normaalisti kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 4 s, tee 2 p
jokaiseen s:aan. 4. krs: käänny 3 kjs:lla, *tee 1 p, seuraavaan s:aan 2 p*, toista *-* vielä 4 kertaa, virkkaa normaalisti p:itä ja tee samanlaiset lisäykset toiseenkin reunaan. 5. krs: käänny 3 kjs:lla, *tee yhteen s:aan 2 p, virkkaa 2
p*, toista *-* vielä 3 kertaa, virkkaa normaalisti p:itä ja tee samanlaiset lisäykset toiseenkin reunaan. 6. krs: käänny
3 kjs:lla, *tee 4 p, seuraavaan s:aan 2 p*, toista *-* vielä 2 kertaa, virkkaa normaalisti p:itä ja tee samanlaiset lisäykset toiseenkin reunaan. Katkaise lanka ja kiinnitä kauluksen lisätyt s:t pääntien reunaan. Virkkaa kauluksen kaarevaan reunaan vielä 1 rapukerros. Kiinnitä sitten hihat ja ompele tai virkkaa sivu- sekä hihasaumat. Taita taskujen yläreunasta 3 cm nurjalle ja kiinnitä taskut etukappaleille kuvan mukaisiin paikkoihin. Virkkaa etureunoihin 1 krs
ps:ita ja kiinnitä lopuksi napit.
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