MERISIILI-LATTIATYYNY
Malli Lankava, Pia Heilä
Koko 65x25 cm
Lanka 3 kg valkohopeaa (H1) Kimalle-ontelokudetta
(80 % kierrätyspuuvillaa, 20 % muita kuituja, 1 kg = n.
220 m).
Puikot 15 mm.
Muuta 75x15 cm pyöreä rouhetäytteinen lattiatyyny
(vaahtomuovi.net), virkkauskoukku nro 10 ja valkoista
ompelulankaa.
Ainaoikeinneule neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 7,5 s ja 11 krs = 10 cm.
Työohje Neulo 8 samanlaista palaa. Jätä kappaleiden
alkuun ja loppuun n. 7 cm kudetta ja tee niiden päihin
tiukat solmut. Luo 6 s.
1. krs (op): 2 n, 2 o, 2 n = 6 s.
2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 1 o, lisää 2x 1 s (= neulo
sama s etu- ja takareunastaan oikein), 2 o = 8 s.
3. krs: Nosta 1. s nurin neulomatta (lanka edessä), 1 n,
neulo oikein kunnes jäljellä on 2 s ja neulo ne 2 n.
4. krs: Nosta 1. s neulomatta, 1 o, lisää 1 s, neulo oikein kunnes 3 s neulomatta, lisää 1 s, 2 o = 10 s.
Jatka molemmissa reunoissa kahdella silmukalla sileää
neuletta ja keskimmäisillä s:oilla ainaoikeinneuletta. Lisää samalla 1 s molemmissa reunoissa 2 silmukan sisällä (kuten 4. krs:lla) joka 4. krs vielä 5 kertaa = 20 s. Neulo sitten 21 krs ja aloita kavennukset.
1. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, 1 o, neulo 2 s kiertäen eli takareunoistaan o yhteen, neulo oikein kunnes 4 s
neulomatta, kavenna 2 o yhteen, 2 o = 18 s. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs vielä 5 kertaa = 6 s. Merkitse
sitten molemmista reunoista 2. s:t ja neulo vielä op:n krs näin: 2 n yht., 2 o, 2 n yht. = 4 s. Katkaise kude ja siirrä s:t
apulangalle.
Viimeistely Yhdistä palat op:lta piilosilmukoilla. Virkkaa s:t löyhästi, jotta sauma ei kiristä. Aloita avoimien s:oiden
päästä näin: vie koukku merkittyjen s:iden ulkoreunojen läpi, ota kude koukulle ja vedä se s:iden läpi, *vie koukku
seuraavan silmukkaparin läpi, ota kude koukulle ja vedä se koukulla olevan s:n läpi*, toista *-* sauma loppuun. Yhdistä loput saumat samoin mutta viimeinen sauma vain puoliväliin. Ota 30 cm kudetta ja pujota se avoimista s:oista
(jätä palojen kuteenpäät np:lle). Poista apulangat, kiristä aukko ja tee tiukka solmu. Ompele kuteiden päät muutamilla pistoilla np:lle. Ota 1 m kudetta ja pujota se aloitusreunan lenkkien läpi (= 4 lenkkiä/ pala). Päättele aloitusreunan kuteet. Laita tyyny päällisen sisään ja virkkaa sauma kiinni. Kiristä säätönauha, tee napakka rusettisolmu ja
työnnä se päällisen alle. Irrota päällinen pesua varten näin: Avaa säätönauhan rusetti. Pura virkattu sauma puoliväliin ja tee siihen väliaikainen päättely. Poista tyyny. Solmi säätönauhan päät yhteen, jotta nauha ei irtoa pesussa. 40
asteen C hienopesu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

