MALVIKKI-VYÖLAUKKU
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 14 cm, vyön pituus n. 3,65 m
Lanka 50 g tummansinistä (5575), 5 g sinistä
(5924) ja 5 g limenvihreää (8514) Lankavan Lykke
-lankaa (85 % villa 15 % polyamidi, 50 g = n. 100
m) ja 10 g turkoosia (6733) Lotte -lankaa (100 %
villa, 50 g = n. 100 m).
Muut tarvikkeet 15x30 cm harmaata (2) Lankavan 2 mm huopalevyä (100 % villa, lev. n. 90 cm),
45 cm tummansininen vetoketju ja ompelulankaa.
Puikot 40 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 4,5
tai käsialan mukaan.
Virkkuukoukku nro 3 tai käsialan mukaan.
Ainaoikeinneule Neulo suljettuna neuleena.
1.krs: neulo nurin. 2.krs: neulo oikein. Toista 1.-2.
krs:ia.
Sileä neule tasona neulo op:lla oikein, np:lla
nurin.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Osittainneule neulo sileää neuletta tasona ohjeen
mukaan.
Työohje Luo pyöröpuikolle tummansinisellä 64 s.
1.-6. krs: neulo ainaoikeinneuletta suljettuna 6
krs. 7. krs: 1 o, *2 o yht., 7 o*, toista *-* krs loppuun = 57 s. Vaihda turkoosi lanka ja neulo terälehdet osittainneuleena näin: neulo krs:n alusta
3 o ja käänny. Neulo 3 n, luo krs:n loppuun 3 s ja
käänny. Neulo näillä 6 s:lla vielä 6 krs sileää neuletta tasona = 8 krs. Siirry seuraavaan terälehteen. 1. krs: neulo 9 o (= neulotut 6 s + 3 uutta s:a
vasemmalta puikolta), käänny. 2. krs: neulo 6 n,
käänny. 3.-8. krs: neulo 6 s:lla vielä 6 krs sileää
neuletta = 8 krs. Toista 1.-8. krs:ia. Huom: neulo
viimeisen terälehden 8. krs näin: päätä krs:n alusta 3 s nurin neuloen, 2 n, käänny. Neulo vielä 3 o.
Terälehtikehä on nyt valmis. Vaihda limenvihreä lanka ja neulo keskusta sukkapuikoilla suljettuna neuleena. 1. krs:
kavenna 2 o yht. kunnes 1 s neulomatta, 1 o. 2. krs: neulo oikein. 3.-6. krs: toista 1.-2. krs:ia 2 kertaa. Pujota lanka
s:oiden läpi ja kiristä aukko.
Viimeistely Ompele terälehtien sauma eli 3 luotua ja 3 pääteltyä s:a yhteen. Reunusta kukan keskusta sinisellä
ketjupisto-ompeleella. Päättele langanpäät. Leikkaa huovasta 2 kpl 14 cm:n ympyrää. Vetoketju: neulaa ketju huopapalaan niin, että huovan reuna asettuu 3 mm:n päähän hammastuksesta. Ketju kiertää koko palan eli lukko ja
ketjun pää asettuvat vierekkäin. Ompele ketju huovan reunasta pienin pistoin. Taittele ketjun päät siististi np:lle ja
ompele ne sekä ketjunauhan ulkoreuna huopaan. Ompele toinen huopapala samoin. Sulje ketju ja laita merkki 16
cm:n päähän vetimestä = kukkaron suuaukko. Tee kaksi n. 17 cm:n pituista ripustusnauhaa: virkkaa tummansinisellä aloitusketjuun 40 kjs. 1. krs: 1 ps 3. kjs:aan, 37 ps ja 2 ps viimeiseen kjs:aan. Jatka virkkaamalla ketjun toiseen reunaan 1 ps jokaiseen s:aan ja lopuksi 1 ps 2. kjs:aan. Ompele nauhojen päät suuaukon molemmille puolille
huopapaloihin. Ompele lenkkien taitteelle n. 3 cm:n kujat vyötä varten. Ompele kukka huopapalojen päälle niin, että
huovan reunat ja ripustusnauhojen päät jäävät piiloon.
Vyö Virkkaa tummansinisellä 3,65 m pitkä aloitusketju.1. krs: 1 ks 3. kjs:aan, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 kjs kääntymiseen. 2.-5. krs: 1 ks jokaiseen s:aan, 1 kjs kääntymiseen. Päättele langat. Pujota kukkaro vyöhön.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

