KIRJOVIRKATTU MATTO
Malli Päivi Heiman-Harju/Taitokeskus Velma
Koko 78x180 cm
Lanka 3,5 kg beigeä (2) ja 1,8 kg luonnonvalkoista (1)
Lankava Oy:n Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1
kg = n. 330 m).
Virkkauskoukku nro 8 tai käsialan mukaan
Muut tarvikkeet vesiliukoista liimaa.
Tiheys 10,5 s ja 8 krs = 10 cm
Työohje Matto virkataan pitkän sivun suuntaisesti. Kaikki kerrokset virkataan aina oikealta vasemmalle ruutupiirroksen mukaan ja molempiin päihin jätetään
joka kerroksella n. 30 cm:n pituiset hapsut. Tee hapsujen päihin tiukat solmut, koska neuloskude purkautuu
helposti. Huom. palmikointiin ja solmuihin kuluu reilusti
lankaa. Piirroksessa musta ruutu on beige kude. Aloita
näin: Virkkaa beigellä kuteella aloitusketjuun 187 kjs ja
jätä alkuun n. 30 cm kudetta. Katkaise kude krs:n lopussa 30 cm:n päästä ja palaa kerroksen alkuun.
1. krs: Ota beige ja valkoinen kude, jätä molempien alkuun 30 cm. Virkkaa beigellä 187 ks ja jätä samalla valkoinen lanka s:iden sisään. Jätä loppuun taas molemmista kuteista 30 cm:n pituiset hapsut.
2. krs: Virkkaa ruutupiirroksen mukaan: toista 6 s:n
mallikerta 31 kertaa ja virkkaa loppuun täydennykseksi piirroksen 7. silmukka = 187 s. Jatka ruutupiirroksen
mukaan.
15.-21. krs: Virkkaa 7 krs beigellä ja kuljeta valkoista
kudetta s:iden sisällä.
22. krs: Virkkaa 1 krs valkoisella (beige kude s:iden sisällä).
23.-28. krs: Virkkaa 6 krs beigellä (valkoinen kude
s:iden sisällä). Toista 22.-28. krs:ia vielä 3 kertaa.
50. krs: Virkkaa 1 krs beigellä ja jatka reuna ruutupiirroksen mukaan.

64.
62.
60.
58.
56.

Hapsut Tee hapsulangoista n. 7 cm:n mittaiset palmikot (= 2+2+2 lankaa/palmikko) ja solmi niiden päihin tiukat hevosenhäntäsolmut. Pujota viimeiseen 4 langan
hapsuryhmään lisälanka: ota 60 cm lanka ja vedä se
reunasilmukan läpi (= kaksi 30 cm hapsua). Tee liimaseos, jossa on 2 osaa liimaa ja 1 osa vettä. Suojaa työtaso muovilla ja liimaa langanpäät solmun alapuolelta
karkeaa sivellintä käyttäen. Painele lankoja vielä sormin, jotta liima imeytyy neuloksen läpi. Anna kuivua ja
lyhennä sitten hapsut solmujen alapuolelta. Lankojen
päät voi sivellä purkautumattomiksi myös värittömällä
kynsilakalla.
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6 s toistuu

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

