KOUKKUKINTAAT
Malli Lankava Oy, Anneli Salo
Koko naisten koko
Lanka 100 g valkaisematonta (1) Lankava Oy:n Inka-lankaa
(50 % alpakka, 50 % villa, 50 g = n. 112 m).
Virkkauskoukku nro 4 tai käsialan mukaan.
Tiheys 20 s ja 11,4 krs = 10 cm
Mallisilmukka (ms) Virkkaa ensin 1 p, vie sitten koukku oikealta vasemmalle pylvään alaosassa olevien 2 pystysuoran lankalenkin läpi ja siitä vielä seuraavan kjs:n läpi (kuva
1), ota lanka koukulle, vedä se kjs:n läpi ja venytä samalla silmukkaa koukulla olevien lankalenkkien korkuiseksi (= 4
s koukulla), ota lanka koukulle ja vedä se 3 s:n läpi (kuva 2),
ota taas lanka koukulle ja vedä se viimeisten 2 s:n läpi. Ensimmäinen ms on nyt valmis ja sen alaosassa on 3 pystysuoraa lankalenkkiä. Jatka näin: *vie koukku edellisen ms:n kahden jälkimmäisen lankalenkin läpi (oikealta vasemmalle) ja
siitä seuraavan kjs:n läpi, ota lanka koukulle, venytä silmukkaa ja vedä lanka 3 s:n läpi, ota taas lanka koukulle ja vedä
se viimeisten 2 s:n läpi*, toista *-*. Huom. valitse tähän mallivirkkaukseen langan vyötteessä olevaa suosituskokoa isompi koukku.
Työohje Virkkaa aloitusketjuun 13 kjs.
1. krs: 1 p 3. kjs:an (koukulla olevaa ei lasketa), 9 ms ja 3 ms
viimeiseen eli 10. s:an. Jatka virkkaamalla ketjun alareunaan
8 ms, jätä 2 s väliin ja virkkaa 3 ms aloitusketjuun viemällä
koukku 1. pylvään ja aloitusketjun (= 3 kjs) välistä = 24 s. Jatka spiraalina, eli sulkematta kerroksia ps:lla.
2. krs: 11 ms, 3 ms seuraavaan s:an (= lisäys), 11 ms, 3 ms
seuraavaan s:an (= lisäys). Merkitse lisäysten keskimmäiset
s:t. Jatka lisäyksiä merkityillä kohdilla, kunnes työssä on 40
s. Huom. jos haluat isomman lapasen tee lapasen lisäyksiä
enemmän.
Kun olet virkannut 13 krs tai sopivan määrän, aloita vasemman käden peukalonaukko.
1. krs: virkkaa krs:n alkuun 1 ms, 11 kjs, jätä 5 s väliin, 1 p ja
jatka virkkaamalla mallisilmukoita krs loppuun.
2. krs: 46 ms.
Aloita peukalokiilan kavennukset aukon molemmilla sivuilla.
3. krs: 1 ms, kavenna 2 ms yhteen (= tee 1 ms, jätä 1 s väliin,
1 ms), 9 ms, 2 ms yhteen ja virkkaa krs loppuun. Merkitse nämä 2 kavennuskohtaa. Kavenna sitten merkkien kohdissa joka krs:lla kunnes työssä on taas 40 s. Virkkaa vielä 7 krs kaventamatta ja lopuksi viimeiset 3 s näin: 1 pp (= puolipylväs), 1 ks ja 1 ps. Jatka virkkaamalla kintaan reunaan 1 krs
rapuvirkkausta eli kiinteitä silmukoita vasemmalta oikealle. Virkkaa oikean käden lapanen peilikuvana eli tee peukalonaukko krs:n loppuun näin: 14 ms, 11 kjs, jätä 5 s väliin, 1 p, 1 ms.
Peukalo Tee vasen peukalo näin: Kiinnitä lanka ps:lla aukon sisäreunan viimeiseen ms:an.
1. krs: virkkaa 1 p 1. kjs:an ja sitten 1 ms jokaiseen s:an = 20 s. Jatka spiraalina.
2. krs: kavenna aukon molemmilta sivuilta 2 ms yhteen = 18 s. Virkkaa 1 krs kaventamatta ja toista sitten kavennukset molemmilla sivuilla = 16 s. Virkkaa yht. 6 krs tai haluamasi mitta ja kavenna sitten kärki näin: *1 ms, kavenna 2 ms yhteen*, toista *-* ja sulje kärki kahdella kiinteällä silmukalla.
Päättele langat. Virkkaa oikea peukalo peilikuvana eli kiinnitä lanka ps:lla aukon ulkoreunan viimeiseen ms:an.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

