KOUKUTTUJA LAPASIA
Koukutut turkoosit lapaset

Helmireunainen perusmalli

Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko naisten S/M
Lanka 60 g turkoosia (6733) Lankavan Unni-lankaa (100 % villa, 50
g = 70 m) ja 20 g indigonsinistä (6063) Silje-lankaa (100 % alpakka,
50 g = 110 m).
Koukku Tunisialainen eli kaksipäinen koukkuamiskoukku nro 5.
Tiheys 14 s ja 7 krs = 10 cm
Koukkuaminen Yksi koukkuamiskerros sisältää poiminta- eli
keräysvaiheen ja paluu- eli päättelyvaiheen. Poimintavaiheessa
muodostuu pystysuoria silmukoita ja paluuvaiheessa vaakasuoria.
Paluuvaiheet koukutaan paksummalla langalla.
Työohje Koukkua kintaat helmi- ja perusmallilla. Virkkaa turkoosilla
Unni-langalla aloitusketjuun 32 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Aloita koukkuaminen.
1. krs (aloitus): Poimi ensin turkoosilla langalla silmukoita koukulle: *pistä koukku kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10-12
kertaa. Koukkua sitten paluuvaihe: Käänny, siirrä silmukat koukun
toiseen päähään (np), vedä sininen lanka 1. silmukan läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi (= 1 sininen
ja 1 turkoosi s)*, toista *-*, kunnes jäljellä on 2-3 s ja käänny. Toista
poiminta ja paluuvaiheita kerroksen alusta, kunnes kaikki s:t on
koukuttu.
2. krs: Koukkua perusmallia seuraavasti: *vie koukku edellisen
krs:n pystysuoran silmukan (= turkoosi s) läpi oikealta vasemmalle
ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa. Käänny ja koukkua
paluuvaihe sinisellä kuten 1. krs:lla. Toista krs:n alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu.
3. krs: Koukkua helmisilmukoita seuraavasti: *tuo turkoosi lanka koukun takaa eteen, vie koukku edellisen krs:n
pystysuoran s:n ali, kierrä lanka takakautta koukulle ja vedä se s:n läpi*, toista *-* 10-12 kertaa. Koukkua paluuvaihe tavalliseen tapaan. Toista 2.-3. krs:ia vielä 3 kertaa. Koukkua sitten 9 krs toistamalla 2. krs:sta. Tee tämän
jälkeen peukalonaukko poimintavaiheessa näin: kierrä lanka 7 kertaa takakautta koukun ympäri ja jätä 7 edellisen
krs:n silmukkaa väliin. Jatka perusmallia kunnes työn korkeus on 12 sm. Jatka koukkuamista ja aloita kärkikavennukset, kun pikkusormi peittyy.
1. kavennuskrs: *kavenna 2 s yhteen (= vie koukku kahden pystysuoran langan läpi ja vedä lanka koukulle), koukkua 12 s, 2 s yht.*, toista *-*. Kavenna vastaavasti jokaisella krs:lla ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi, kiristä lanka
ja päättele se nurjalle.
Peukalo: Poimi peukalon aukosta 16 s (7+7 s ja 1 s aukon molemmista reunoista) ja koukkua 7-9 krs tai kunnes
peukalo peittyy. Kavenna sitten kaikilla s:illa 2 s yht., vedä lanka viimeisten 3 s:n läpi ja päättele nurjalle. Koukkua
toinen kinnas samoin mutta tee peukalonaukko peilikuvaksi.

Koukutut Raita-lapaset
Pystyraitainen neuleraitamalli

Koko naisten S
Tarvikkeet 70 g harmaata (1042) Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = 70 m) ja 35 g mustaa (1099) Silje-lankaa (100 %
alpakka, 50 g = 110 m). Tunisialainen koukku nro 5.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Tiheys 14 s ja 7 krs = 10 cm
Työohje Virkkaa harmaalla langalla 32 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Aloita koukkuaminen.
1. krs (aloitus): Poimi silmukoita koukulle: *pistä koukku kjs:n
läpi ja vedä harmaa lanka koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa.
Palaa krs:n alkuun seuraavasti: Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähään ja aloita koukkuaminen työn nurjalta
puolelta. Vedä musta lanka 1. s:n läpi, *ota lanka koukulle ja
vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-*, kunnes
jäljellä on 2-3 s ja käänny. Toista 1. krs:sta kunnes kaikki s:t
on koukuttu. Toista krs:n alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu.
2. krs: Poimi harmaalla 4 s ja tee sitten ”neulesilmukka” seuraavasti: vie koukku 5. s:n edessä olevan vaakasuoran s:n ali
ja vedä lanka koukulle, jätä 5. pystysuora silmukka väliin ja
vie koukku seuraavan vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle, *koukkua 3 s, tee neulesilmukka*, toista *-* vielä kerran, koukkua sitten 6 s, tee neulesilmukka (= peukaloraita) ja
koukkua loput 12 s. Koukkua paluuvaihe kuten 1. krs:lla mutta vedä lanka neulesilmukan kohdalla aina 3 koukulla olevan
s:n läpi.
3. krs: poimi harmaalla 4 s, vie koukku neulesilmukan molemmilla puolilla vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle. Jatka
koukkuamalla neulesilmukat näin, perussilmukat normaalista ja paluuvaihe kuten 1. krs:lla.
12. krs: lisää peukaloraidan kohdalla 1 s (= vie koukku vaakasuoran ketjusilmukan läpi) neulesilmukan molemmille puolille = 34 s.
13.-14. krs: ilman lisäyksiä.
15. krs: kuten 12. krs.
16.-18. krs: ilman lisäyksiä.
19. krs: tee peukalonaukko kiertämällä lanka 3 kertaa koukun ympäri ja jätä 7 s väliin (= 3 s, neulesilmukka, 3 s)
ja jatka krs loppuun. 20. krs: Poimi kjs-ketjusta 3 s koukulle = 32 s. Jatka koukkuamista ja aloita kärkikavennukset,
kun pikkusormi peittyy. Kavenna kintaan molemmilla sivuilla 2 s yhteen (= vie koukku kahden pystysuoran langan
läpi ja vedä lanka koukulle).
1. kavennuskrs: *2 s yhteen, koukkua 12 s, 2 s yhteen*, toista vielä *-*. Kavenna vastaavasti jokaisella krs:lla ja vedä sitten lanka viimeisten 8 s:n läpi.
Peukalo: Poimi peukalonaukosta 12 s. Koukkua 7 krs tai kunnes
peukalo peittyy. Kavenna kaikilla s:illa 2 s yhteen ja vedä lanka viimeisten 3 s:n läpi. Koukkua toinen lapanen peilikuvaksi. Päättele
langat.

Koukutut valkoiset lapaset

Diagonaalimalli yhdellä värillä

Koko naisten S
Tarvikkeet 100 g valkoista (1012) Lykke-lankaa (85 % villa, 15 %
polyamidi, 50 g = 100 m). Tunisialainen koukku nro 5.
Tiheys 16 s ja 8 krs = 10 cm
Työohje Ota työhön 2 kerää. Virkkaa toisesta kerästä 36 kjs ja sulje
se renkaaksi ps:lla.
1. krs (aloitus): Poimi silmukoita koukulle: *pistä koukku kjs:n läpi
ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa. Koukkua paluuvaihe: Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähään ja aloita koukkuaminen nyt nurjalta puolelta.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Ota lanka toisesta kerästä, vedä se 1. silmukan läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-*, kunnes jäljellä on 2-3 s ja käänny. Toista 1. krs:sta alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu.
2. krs: Poimi silmukat ristiin eli koukkua kahdesta pystysuorasta silmukasta ensin jälkimmäinen ja sitten ensimmäinen: *Vie koukku edellisen krs:n 2. pystysuoran s:n läpi oikealta vasemmalle ja vedä lanka koukulle, vie koukku samoin 1. pystysuoran silmukan läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa, käänny ja koukkua paluukerros
kuten 1. krs:lla:Toista krs:n alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu. Koukkua 9 krs ristiin toistamalla 2. krs:sta.
10. krs: Lisää krs:n alkuun 1 s (= vie koukku vaakasuoran s:n ali) ja koukkua loput s:t ristiin = 37 s. Jatka koukkuamista ja lisää vielä 14., 17. ja 20. krs:lla peukalon kohdalla pystysuoran s:n molemmille puolille 1 s = 43 s.
22. krs: Jätä peukalon s:t odottamaan. Kierrä lanka peukalon kohdalla 8 kertaa koukulle, jätä 8 s väliin ja jatka krs
loppuun = 37 s. Jatka koukkuamista ja aloita kärkikavennukset, kun pikkusormi peittyy.
1. kavennuskrs: 2 s yhteen, koukkua 15 s, 2x 2 s yhteen, koukkua 14 s, 2 s yht. Kavenna vastaavasti jokaisella
krs:lla ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi.
Peukalo: Poimi peukalon aukosta 17 s. Koukkua 9 krs tai kunnes peukalo peittyy. Kavenna kaikilla s:illa 2 s yhteen
ja vedä lanka viimeisten 4 s:n läpi. Koukkua toinen lapanen samoin ja tee peukalonaukko peilikuvaksi. Päättele langat. Virkkaa lapasen suuhun vielä 1 krs kiinteitä silmukoita.

Koukutut ruskeat lapaset
Diagonaalimalli kahdella värillä

Koko naisten S
Tarvikkeet 70 g ruskeaa (3082) Unni-lankaa (100 % villa,
50 g = 70 m) ja 30 g pinkkiä (4600) Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g = 110 g). Tunisialainen koukku nro 5.
Tiheys 16 s ja 8 krs = 10 cm
Työohje Ota ruskea lanka työhön kerän sisäpuolelta. Virkkaa 36 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Koukkua 1. krs valkoisten lapasten ohjeella. Tee poimintavaihe ruskealla langalla ja paluuvaihe pinkillä.
2. krs: Poimi silmukat ristiin: *koukkua kahdesta pystysuorasta silmukasta ensin 2. s ja sitten 1. s*, toista *-* 1012 kertaa, käänny ja koukkua paluuvaihe normaalisti. Jatka näin kunnes kaikki s:t on koukuttu. Koukkua 9 krs ristiin
toistamalla 2. krs:sta.
10. krs: Lisää krs:n alkuun 1 s (= vie koukku vaakasuoran s:n ali) ja koukkua loput s:t ristiin = 37 s. Jatka
koukkuamista.
20. krs: Jätä peukalon s:t odottamaan. Kierrä lanka peukalon kohdalla 8 kertaa koukulle, jätä 8 s väliin ja jatka krs
loppuun. Jatka koukkuamista ja aloita kärkikavennukset,
kun pikkusormi peittyy.
33. krs: kavenna 2 s yhteen, koukkua 14 s, 2x 2 s yhteen, koukkua 15 s, 2 s yht. Kavenna vastaavasti jokaisella
krs:lla ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi.
Peukalo: Poimi peukalon aukosta 15 s. Koukkua 9 krs ristiin tai kunnes peukalo peittyy. Kavenna kaikilla s:illa 2 s
yhteen ja vedä lanka viimeisten 4 s:n läpi. Koukkua toinen
lapanen samoin ja tee peukalonaukko peilikuvaksi. Päättele langat. Virkkaa lapasen suuhun vielä 1 krs kiinteitä
silmukoita.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

