KUKKA-RANNEKKEET
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko XS/S-M-L (pituus n. 39-40-41 cm), kukat n. 10
cm.
Lanka 100-150-150 g luumunpunaista (5855) Lankavan Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g = 110 m) ja
kukkiin 5 g syklaaminpunaista (4600), 5 g viininpunaista (4065) ja 5 g oliivinvihreää (9544) Lankavan
Lotte-lankaa (100 % villa, 50 g = n. 100 m).
Puikot sukkapuikot nro 3 ja virkkauskoukku nro 3,5
tai käsialan mukaan.
Joustinneule suljettuna *neulo 2 n, 2 s kiertäen eli
takareunastaan oikein*, toista *-*.
Sileä neule suljettuna neulo kaikilla krs:illa oikein.
Tiheys 24 s ja 31 krs sileää neuletta = 10 cm
Työohje Luo 52-56-60 s ja jaa ne 4:lle puikolle. Neulo joustinneuletta 12 krs. Aloita sileä neule ja jatka 6
s:lla joustinneuletta näin:
1.-13. krs: 2 n, 2 s kiertäen oikein, 2 n, 46-50-54 o.
Merkitse 26.-28.30. s, jatka mallineuleita ja kavenna merkin kohdalla 2 s o yhteen. Toista kavennukset
samassa kohdassa joka 6. krs vielä 9 kertaa = 4246-50. Kun rannekkeen korkeus on 28-29-30 cm, lisää jokaisen puikon lopussa 1 s neulomalla sama
s etu- ja takareunastaan oikein = 46-50-54 s. Neulo vielä 5 krs ja aloita peukalokiila. Lisää joustinraidan molemmille puolille 1 s. Tee lisäys aina nurjan
s:n viereiseen sileään s:aan neulomalla sama s etuja takareunastaan oikein. Tee seuraava lisäys aina
edellisen lisäyksen ulompaan s:aan. Lisää näin joka 2. krs kunnes kiilassa on 18-18-22 s ja siirrä sitten
s:t apulangalle. Jatka kämmenen s:oilla sileää neuletta. Luo 1. krs:lla peukalokiilan kohtaan 2 s ja neulo
yht. 6-7-8 krs. Neulo lopuksi 8 krs joustinneuletta ja
päätä s:t. Poimi kiilasta 20-20-24 s kolmelle puikolle.
Jatka 4 krs mallineuleita ja päätä sitten s:t nurin neuloen. Neulo toinen ranneke samoin. Päättele langat ja höyrytä rannekkeet kevyesti.
Kukat Tee oliivinvihreällä lenkkialoitus (= kierrä lanka kahdesti etusormen ympäri, vie koukku lenkin läpi, ota juokseva lanka koukulle ja vedä se lenkin läpi, ota taas lanka koukulle ja vedä se koukulla olevan s:n läpi).
1. krs: Virkkaa 4 kjs ja 13 kp (= kaksoispylväs: kierrä lanka kahdesti koukulle, vie koukku lenkin läpi, *ota lanka
koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-* vielä 2 kertaa), 1 ps 4. kjs:aan = 14 kp. Vaihda syklaaminpunainen lanka.
2. krs: 3 kjs ja 4 p samaan s:aan, käänny ja virkkaa 1 ps 4. kjs:aan (1. pallosilmukka on valmis), 2 kjs, käänny, *5
p samaan s:aan, käänny ja virkkaa 1 ps 1. p:seen, 2 kjs, käänny*, toista *-* vielä 12 kertaa, 1 ps 1. pallosilmukan
ps:aan.
3. krs: Virkkaa viininpunaisella 3 kjs ja 4 p samaan s:aan, käänny ja virkkaa 1 ps 3. kjs:aan, 3 kjs, käänny, *6 p samaan s:aan, käänny ja virkkaa 1 ps 1. p:seen, 3 kjs, käänny*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 1. pallosilmukan ps:aan.
Päättele langat. Virkkaa toinen kukka samoin.
Viimeistely Ompele kukat rannekkeisiin huomaamattomin pistoin vihreän keskustan reunoista.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

