PALAVIRKATTU IKKUNAVERHO
Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko n. 84x156 cm
Lanka 520 g sinistä (9052) Lankavan Esito-virkkuulankaa (100 % puuvilla, 200 g = n. 675 m).
Virkkauskoukku nro 2,5 tai käsialan mukaan.
Työohje Virkkaa 91 palaa: 55 keskuspalaa, 32 reunapalaa ja 4 kulmapalaa. Palat poikkeavat toisistaan vain
6. krs:n osalta. Tee lenkkialoitus näin: kierrä lanka kahdesti etusormen ympäri, vie koukku lenkin läpi, ota juokseva lanka koukulle ja vedä se lenkin läpi eteen, ota
taas lanka koukulle ja vedä se koukulla olevan s:n läpi.
1. krs: virkkaa renkaaseen 4 kjs, *1 p, 1 kjs*, toista *-*
vielä 14 kertaa, 1 ps 3. kjs:n = 16 p. 2. krs: siirry yhdellä ps:lla kjs-kaareen ja virkkaa siihen 3 kjs+1 p, 3 p seuraavaan kjs-kaareen, 2 p seur. kjs-kaareen (= 7 p), 3
kjs, jätä 1 kjs-kaari väliin, **2 p kjs-kaareen, 3 p seur.
kjs-kaareen, 2 p seur. kjs-kaareen*, 3 kjs**, toista **-**
vielä 2 kertaa, 1 ps 3. kjs:an. 3. krs: *2 kjs, 1 p edellisen krs:n 2. ja 3. pylvään väliin, 2 kjs, 1 p edellisen krs:n
5. ja 6. p:n väliin, 2 kjs, 1 ks viimeiseen p:een, 2 kjs, 1
p+3 kjs+1 p kjs-kaareen (= kulma), 2 kjs, 1 ks seuraavan p-ryhmän 1. p:een*, toista *-* mutta lopeta viimeinen toisto 2 kjs ja virkkaa 1 ps 1. ps:an. 4. krs: Siirry 3
ps:lla seuraavaan pylvääseen ja tee 1. ristipylväs näin:
2 kjs, 1 p seuraavaan p:een, 4 kjs ja 1 p sakaroiden risteyskohtaan, jatka virkkaamalla 3 kjs, tee 1 ristipylväs
kulman 1. p:een ja kjs-kaaren 2. s:aan näin: kierrä lanka kahdesti koukulle, *vie koukku edellisen krs:n s:an ja
vedä lanka sen läpi, ota taas lanka koukulle ja vedä se koukulla olevien 2 s:n läpi (eli virkkaa pitkä pylväs puoliväliin saakka), ota taas lanka koukulle, jätä 1 s väliin ja toista *-* vielä kerran, *ota lanka koukulle ja vedä se koukulla
olevien 2 s:n läpi*, toista *-* kunnes koukulla on 1 s, virkaa lopuksi 2 kjs ja 1 p pylväiden risteyskohtaan, jatka virkkaamalla 7 kjs, 1 ristipylväs edellisen pylvään kanssa samaan kjs:aan ja seuraavaan p:een (= kulma), *3 kjs, 1 ristipylväs seuraaviin kahteen p:een, 3 kjs, 1 ristipylväs kulman 1. p:een ja kjs-kaaren 2. s:aan, 7 kjs, 1 ristipylväs kjskaaren 2. kjs:an ja seur. p:een*, toista *-* vielä 2 kertaa, 3 kjs, 1 ps 2. kjs:an. 5. krs: 5 kjs, *jätä kjs-kaari väliin, 1
p p:een, 3 p kjs-kaareen (vie koukku kaaren ali), 1 p p:een, 2 kjs, jätä kjs-kaari väliin, 1 p p:een, 4 p+3 kjs+4 p kjskaareen, 1 p p:een (= kulma), 2 kjs, jätä kjs-kaari väliin, 1 p p:een, 3 p kjs-kaareen, 1 p p:een, 2 kjs*, toista *-* vielä 3 kertaa mutta lopeta viimeinen toisto 3 p kjs-kaareen, 1 ps 3. kjs:an. 6. krs, keskipala: 3 kjs, **2 p kjs-kaareen
(vie koukku kjs:n läpi), 1 p p:een, 5 kjs, jätä 3 p väliin, 1 p p:een*, toista **-* vielä kerran, 1 p kulman 1. kjs:an, 1
p+5 kjs+1 p kulman 2. kjs:an, 1 p kulman 3. kjs:an, 1 p p:een, 5 kjs, jätä 3 p väliin, 1 p p:een, toista **-* vielä 2 kertaa**, toista sitten **-** vielä 3 kertaa mutta lopeta viimeinen toisto 5 kjs, 1 ps 3. kjs:an. 6. krs, reunapala: Tee kuten keskipala mutta virkkaa viimeiselle suoralle sivulle 3 kjs pylväsryhmien väliin. Näin saat verhon ulkoreunoista
suorat. 6. krs, kulmapala: Tee kuten keskipala mutta virkkaa kahdelle viimeiselle sivulle 3 kjs pylväsryhmien väliin.
Viimeistely Yhdistä palat ensin vaakasuunnassa. Aloita kulmasta. Ota 2 palaa (= 1 kulmapala ja 1 reunapala) ja
aseta niiden np:t vastakkain. Tarkista, että lyhyet kjs-kaaret (= 3 kjs) tulevat verhon ulkoreunoiksi. Virkkaa ensin
1 ps kulman 3. kjs:an, **6 kjs, 1 ps 3. kjs:an niin, että viet koukun molempien palojen s:iden läpi*, toista **-* vielä 3 kertaa, 6 kjs, 1 ps kulman 3. kjs:an**, toista **-** vielä 4 kertaa. Yhdistä näin saadut nauhat vastaavasti pystysuunnassa. Laita palojen np:t vastakkain ja virkkaa ensin 1 ps kulman 3. kjs:an, **6 kjs, 1 ps molempien palojen 3.
kjs:aa*, toista **-* vielä 3 kertaa, 6 kjs, 1 ps vaakasuuntaisen yhdistämisen ympäri (venytä silmukkaa, jotta risteyskohdasta ei tule liian tiukka)**, toista **-** vielä 8 kertaa.
Päättele langat neulalla s:iden sisään. Höyrytä verho nurjalta. Virkkaa lopuksi koko verhon ympäri 1 krs piilosilmukoita.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

