VIUHKARAITA-MATTO
Malli: Lankava, Carla Kujala.
Koko: 80x150 cm.
Lanka: 840 g pellavanbeigeä (24), 800 g luonnonvalkoista (02), 490 g kaakaota (05) ja 320 g leijonankeltaista (21) Lankava Mini-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = n. 355 m).
Virkkauskoukku: 7 mm, loppureunaan 6 mm.
Lyhenteet: s = silmukka, s:aan = silmukkaan, kjs =
ketjusilmukka, ks = kiinteä silmukka, p = pylväs, ps =
piilosilmukka
Työohje: Virkkaa beigellä kuteella aloitusketjuun 76 kjs.
Tee aloitusketju tarvittaessa pienemmällä koukulla, jotta
reuna ei jää löysäksi.
1 krs: 1 ks 2. kjs:aan (koukulla olevaa ei lasketa), 1 ks
jokaiseen kjs:aan = 74 ks.
2. krs: 1 kjs, 74 ks.
3. krs: 1 kjs, 1 ks, *jätä 2 s väliin, 5 p seuraavaan
s:aan, jätä taas 2 s väliin, 1 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* vielä 11 kertaa ja virkkaa lopuksi 1 ks.
4. krs: 2 kjs (= kerroksen 1. pylväs), 3 p seuraavaan
s:aan, *1 ks edellisen kerroksen viuhkan keskimmäiseen eli 3. pylvääseen, 5 p ks:aan*, toista *-* vielä 10
kertaa, 1 ks keskimmäiseen pylvääseen, 3 p ks:aan, 1
p seuraavaan s:aan ja vaihda samalla väriä (= tee pylvään viimeinen langanveto luonnonvalkoisella kuteella).
Päättele kuteet seuraavalla kerroksella virkkaamalla ne silmukoiden sisään.
Toista 3. ja 4. krs:ia ja raidoita samalla näin: *4 krs luonnonvalkoinen, 2 krs kaakao, 2 krs luonnonvalkoinen, 4 krs
leijonankeltainen, 6 krs pellavanbeige, 2 krs luonnonvalkoinen, 4 krs kaakao, 2 krs pellavanbeige, 4 krs luonnonvalkoinen, 2 krs kaakao, 2 krs leijonankeltainen, 4 krs pellavanbeige*, toista *-* vielä kerran. Huom. väri vaihtuu aina
samassa reunassa.
Virkkaa loppuun 4 krs luonnonvalkoisella ja 1 krs beigellä. Tasoita sitten reuna pienemmällä koukulla.
1. krs: 2 kjs, 2 p, *3 ks, 3 p*, toista *-* vielä 11 kertaa.
2. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan. Virkkaa lopuksi oikealta puolelta 1 krs piilosilmukoita maton molempiin päihin.
Ps-kerros estää maton kulmien rullautumista.
Viimeistely: Päättele kuteet silmukoiden sisään. Muotoile matto lattialle ja höyrytä nurjalta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

