KEPPARI
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko n. 100-105 cm, pää n. 42 cm
Lanka 150 g ruskeaa (0053) ja 50 g mustaa (0059)
Lankavan Lettlopi-lankaa (100 % villa, 50 g = n. 100 m).
Muuta harjan varsi, täytevanua, 2 puunappia ja 4
avainrengasta.
Virkkauskoukku nro 4 tai käsialan mukaan.
Työohje Virkkaa aloitusketjuun 10 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 1 kjs, 10 ks ja 1 ps 1. kjs:an. Toista 1. krs:sta
vielä 7 kertaa = 8 krs. Aloita kaulan lisäykset.
1. krs (op): 1 kjs, 2 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:an
ja 1 kjs kääntymiseen = 20 s. Sulje seuraavat krs:t
vastaavasti.
2. krs (np): 1 kjs, 20 ks, 1 ps ja 1 kjs.
3. krs: 1 kjs, *1 ks, 2 ks samaan s:an*, toista *-* krs loppuun, 1 ps ja 1 kjs = 30 s.
4. krs: 1 kjs, 30 ks, 1 ps ja 1 kjs.
5. krs: 1 kjs, *2 ks, 2 ks samaan s:an*, toista *-*, 1 ps ja
1 kjs = 40 s.
6.-8. krs: 1 kjs, 40 ks, 1 ps ja 1 kjs. Laske s:t ja lisää niitä seuraavalla krs:lla niin, että saat 50 s.
9. krs: 1 kjs, *2 ks samaan s:an, 3 ks*, toista *-*, 1 ps ja
1 kjs = 50 s.
10.-28. krs: 1 kjs, 50 ks, 1 ps ja 1 kjs.
Kun olet virkannut lopuksi np:n krs:n, katkaise lanka ja
aloita niskan virkkaaminen tasona.
1. krs (op): Kiinnitä lanka krs:n vaihtumiskohdan vasemmalle puolelle 8. s:an ja virkkaa siihen 1 kjs, virkkaa 34 ks
ja 1 kjs kääntymiseen.
2. krs: 1 kjs, 34 ks, 1 kjs kääntymiseen. Toista 2. krs:sta ja virkkaa vielä 20 krs = yht. 22 krs. Merkitse 12. ja 23. s.
ja aloita pään kavennukset.
1. krs (op): virkkaa jälkimmäiseen merkkiin saakka ja kavenna sitten merkitty s seuraavan kanssa 2 s yhteen (=
*vie koukku s:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä se s:n läpi*, toista *-* vielä kerran, ota taas lanka koukulle ja vedä
se koukulla olevien 3 s:n läpi), käänny.
2. krs: (np): virkkaa jälkimmäiseen merkkiin saakka ja kavenna taas merkitty s seuraavan kanssa 2 s yhteen,
käänny. Toista 1.-2. krs:ia kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu.
Katkaise lanka ja merkitse pään kavennuskohdat. Aloita sitten työn op:lta.
1. krs (op): kiinnitä lanka kerroksen vaihtumiskohtaan ja virkkaa siihen 1 kjs, jatka virkkaamalla 1 ks jokaiseen s:an
ja 1 ks jokaiseen kerrokseen mutta kavenna samalla molemmilla puolilla kaulan ja niskan kulmista 2 s yht. (= ota 1
s kaulan reunasta ja 1 s pään kerrokselta). Jatka krs loppuun, 1 ps ja 1 kjs.
2. krs (np): Virkkaa 1 ks jokaiseen s:an mutta kavenna otsalla, merkkien kohdilla 2 s yht. ja jatka krs loppuun, 1 ps
ja 1 kjs. Toista 1.-2. krs:ia kunnes työssä on 40 s ja olet virkannut 22 krs.
Turpa Virkkaa aloitusketjuun 3 kjs.
1. krs (op): 6 ks 1. kjs:an, 1 ps 3. kjs:an.
2. krs (op): 1 kjs, 2 ks jokaiseen s:an (= 12 s), 1 ps 1. kjs:an ja 1 kjs kääntymiseen.
3. krs (np): 1 kjs, *1 ks, 2 ks samaan s:an*, toista *-*, 1 ks (= 18 s), 1 ps ja 1 kjs.
4. krs: 1 kjs, *2 ks samaan s:an, 2 ks*, toista *-* (= 24 s), 1 ks, 1 ps ja 1 kjs.
5. krs: 1 kjs, *2 ks samaan s:an, 3 ks*, toista *-* (= 30 s), 1 ps ja 1 kjs.
6 krs: 1 kjs, 30 ks, 1 ps ja 1 kjs.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

7. krs: 1 kjs, *2 ks samaan s:an, 4 ks*, toista *-* (= 36 s), 1 ps ja 1 kjs.
8. krs: 1 kjs, 36 ks, 1 ps ja 1 kjs. 9. krs: 1 kjs, *2 ks samaan s:aan, 8 ks*, toista *-* (= 40 s) 1 ps ja 1 kjs.
10.-12. krs: 1 kjs, 40 ks, 1 ps ja 1 kjs. Jätä loppuun n. 40 cm lankaa ompeluun.
Korvat Virkkaa aloitusketjuun 3 kjs.
1. krs: 4 ks 1. kjs:aan. Jatka spiraalina.
2. krs: 2 ks samaan s:an, 2 ks, 2 ks samaan s:an = 6 s.
3. krs: 3 ks, 2 ks samaan s:an, 2 ks = 7 ks.
4. krs: 1 ks, 2 ks samaan s:an, 3 ks, 2 ks samaan s:an, 1 ks = 9 s.
5. krs: 9 ks.
6.-7. krs: *3 ks, 2 ks samaan s:an*, toista *-* = 14 s.
8.-9. krs: 14 ks.
10. krs: lisää 2x 1 s tasaisin välein = 16 s.
11. krs: virkkaa 1 ks jokaiseen s:an. Toista 10.-11. krs:ia vielä 2 kertaa = 20 s.
Aloita kavennukset.
1. krs: *4 ks, kavenna 1 s*, toista *-* = 16 s. 2. krs: 16 ks.
3. krs: kavenna 2x 1 s tasaisin välein = 14 s. Katkaise lanka ja ompele vastakkaiset s:t pareittain yhteen. Jätä loppuun lankaa ja ompele korvat paikoilleen.
Harja Leikkaa mustasta langasta 20 cm:n pituisia pätkiä. Ota 4 lankaa samaan nippuun, taita nippu kahtia, pujota lenkki 2 krs:n läpi ja vedä langanpäät koukulla olevan s:n läpi. Aloita otsalta ja etene alaspäin kohti niskaa. Tee
ensin yksi rivi korvien keskelle ja sitten 1-2 riviä tämän molemmille puolille. Asettele harjakset lomittain toisiinsa
nähden.
Suitset Virkkaa aloitusketjuun 7 kjs. 1. krs: 1 ks 3. kjs:an, 5 ks ja 1 kjs kääntymiseen. 2 krs: 6 ks ja 1 kjs kääntymiseen. Toista 2. krs:sta ja virkkaa 6 nauhaa: 1 kpl 19 cm (turvan päälle), 1 kpl 16 cm (turvan alle), 2 kpl 14 cm (kuonon sivuille), 1 kpl 21 cm (niskan taakse), 1 kpl 83 cm. Ompele nauhat renkaisiin ja laita paikoilleen.
Viimeistely Sahaa harjanvarresta 95-100 cm keppi. Mittaa ja merkitse sahatusta päästä 20 cm liimausta varten.
Pehmusta sahattu pää esim. vaahtomuovisuikaleella. Köytä suikale tiukasti paikoilleen. Ompele turpa kuonon päähän vuoropistoin n. 5 cm:n matkalta. Jätä lanka odottamaan. Työnnä kepin alapää aloitustuubin läpi. Liimaa varsi
merkin kohdalta ja vedä tuppilon yläpää liiman päälle. Täytä vanulla. Ompele kuono loppuun ja silmiksi napit.
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