KELTAINEN KOHORAITAMATTO
(Suuri Käsityölehti 1/2010)

Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko n. 70x80 cm
Tarvikkeet 2 kg sinapinkeltaista (21) ja 500 g harmaata
(17) Lankava Oy:n Lilli-ontelokudetta (100 % kierrätyspuuvilla). Virkkauskoukku nro 10.
Lyhenteet krs = kerros, s = silmukka, kjs = ketjusilmukka, ps = piilosilmukka, ks = kiinteä silmukka, p = pylväs
Työohje Virkkaa ensin suorakaiteen muotoinen matto pylväillä. Tee sitten p-kerrosten väliin kohoraidat samalla värillä ja pitsireunus eri värillä. Virkkaa aloitusketjuun 14 kjs.
1. krs: Virkkaa ensin 1 p 6. kjs:aan koukusta lukien
(koukulla oleva s lasketaan mukaan) ja sitten 9 p aloitusketjuun. Virkkaa vielä aloitusketjun 1. s:aan 3 kjs+3
p+3 kjs+1 p (= 4 p samaan s:aan). Kiristä aloitussilmukka vetämällä kuteen päästä. Jatkaa virkkaamalla aloitusketjun toiseen reunaan 9 p. Virkkaa samalla aloituskude s:den sisään. Virkkaa lopuksi aloitusp:n 1. s:aan
1 p+3 kjs+3 p+ 3 kjs (= 4 p samaan s:aan). Sulke krs
virkkaamalla 1 ps 3. kjs:aan. Pitkillä sivuilla on nyt 11 p
ja lyhyillä sivuilla 3 p. Virkkaa tästä lähtien aina s:den
takareunaan.
2. krs: 3 kjs, 10 p pitkälle sivulle, *2 p+3 kjs+2 p kjskaareen, 3 p, 2 p+3 kjs+2 seuraavaan kjs-kaareen*, 11
p pitkälle sivulle, toista *-*, 1 ps 3. kjs:aan. Pitkillä sivuilla on nyt 15 p ja lyhyillä sivuilla 7 p. Jatka vastaavasti. Kulmien välinen silmukkamäärä kasvaa aina 4:llä (11
ja 21 p, 15 ja 23 p, 19 ja 27 p jne.). Virkkaa yht. 11 krs,
katkaise kude ja vedä se viimeisen s:n läpi. Virkkaa sitten pylväskerrosten välissä näkyvien silmukoiden etureunoihin kohoraidat kiinteillä silmukoilla. Virkkaa krs:t
siten, että ks:den op tulee maton ulkoreunan puolelle. Aloita jokainen ks-kerros eri kohdasta: pistä koukku s:n etureunan läpi, virkkaa ensin 1 kjs, sitten 1 ks jokaiseen
s:aan ja 2 ks aina kulman keskimmäiseen s:aan. Virkkaa aloituslangan pää samalla s:den sisään. Sulje krs ps:lla,
katkaise ja päättele kude np:lle. Virkkaa kaikki 10 krs vastaavasti.
Reunus Ota harmaa kude. Aloita kulman keskimmäisestä s:sta ja virkkaa ensin 1 ks-kerros s:den takareunaan.
Virkkaa kulman kjs:t seuraavasti: 1 ks, 2 ks samaan s:aan, 1 ks. Sulje krs ps:lla. Jatka virkkaamalla 2. krs seuraavasti: 3 kjs, jätä 2 s väliin, 1 p, * 3 kjs, 4 p äsken tehtyyn pylvääseen, jätä 3 s väliin, 1 p*. Toista *-* ja virkkaa loppuun 3 kjs, 4 p ja 1 ps aloitusketjun 3. s:aan. Virkata keltaisella kuteella vielä yksi kohoraitakrs reunuksen rajalle.
Viimeistely Päättele kuteet maton np:lle. Kiinnitä kuteiden päät vielä muutamalla pistolla maton pohjaan, jolloin ne
eivät purkaudu pesussa.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

