MUSTIKKA-PESUSIENI
Malli Lankava Oy, Molla Mills
Koko 13 cm
Lanka 50 g sinistä (07) ja 50 g vihreää (04) Java-hamppulanka (100 % hamppu, 50 g = n. 100 m).
Virkkauskoukku nro 2,5
Popcornsilmukka virkkaa 5 p samaan silmukkaan, irrota koukku ja vie se 1. p:n läpi ja sitten koukulta irrotetun silmukan läpi, ota lanka koukulle ja vedä se näiden
kahden s:n läpi, jolloin pylväistä muodostuva pallo, joka jää koholle työn op:lle. Huom. kerroksen alussa popcornsilmukan 1. pylväs korvataan aina kolmella ketjusilmukalla eli 3 kjs+4 p = 1 popcornsilmukka.
Työohje Virkkaa sinisellä langalla kaksi samanlaista
pyöreää palaa.
1. krs: Tee lenkkialoitus eli taikarengas (= pyöräytä lanka 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). Virkkaa
lenkkiin 6 popcornsilmukkaa näin: 3 kjs + 4 p (= 1. popcorns), 2 kjs, *1 popcorns, 2 kjs*, toista *-* vielä 5 kertaa, 1 ps 1. popcorns:n keskelle = 6 popcornia.
2. krs: Siirry yhdellä ps:lla kjs-kaareen ja virkkaa siihen 3 kjs + 4 p (= 1. popcorns) + 2 kjs + 1 popcorns, jatka virkkaamalla 2 kjs, *1 popcorns + 2 kjs + 1 popcorns
seuraavaan kjs-kaareen, 2 kjs*, toista *-* vielä 5 kertaa, 1 ps 1. popcorns:an.
3. krs: Virkkaa kuten 2. krs.
4. krs: Siirry yhdellä ps:lla kjs-kaareen, 3 kjs + 4 p (= 1. popcorns), 1 kjs, *1 popcorns + 1 kjs + 1 popcorns seuraavaan kjs-kaareen, 1 kjs, 1 popcorns seuraavaan kjs-kaareen, 1 kjs*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 1. popcorniin.
5. krs: Virkkaa 1 popcorns jokaiseen kjs-kaareen ja näiden väliin aina 2 kjs. Katkaise lanka ja virkkaa toinen kpl samoin. Päättele langat.
Remmi: Virkkaa vihreällä langalla aloitusketjuun 8 kjs.
1. krs: 1 ks 3. kjs:an, 7 ks ja 1 kjs kääntymiseen.
2. krs: 7 ks ja 1 kjs kääntymiseen. Toista 2. krs:sta kunnes remmissä on 28 krs.
Varpu: Tee vihreästä langasta varpu, jonka molemmissa päissä on pieni, soikea lehti. Virkkaa aloitusketjuun 8 kjs.
1. krs: Virkkaa 3 p 4. kjs:an (koukulla olevaa ei lasketa), 3 p, 7 p viimeiseen kjs:an, jatka virkkaamalla ketjun toiseen reunaan 3 p, 3 p samaan s:an kuin alun 3 p, 1 ps 3. kjs:an. Jatka katkaisematta lankaa.
2. krs: Virkkaa 45 kjs, 3 p 4. kjs:an, 3 p, 3 p samaan s:an, kiinnitä tämä lehden puolikas piilosilmukalla 3. kjs:an viimeisestä pylväästä lukien ja jatka virkkaamalla kjs-ketjun toiselle puolelle 3 p samaan s:an kuin edelliset 3 p, 3 p, 3
p samaan s:an kuin alun 3 p, 1 ps 3. kjs:an.
Viimeistely Laita pyöreiden palojen np:t vastakkain ja virkkaa reunat kiinteillä silmukoilla yhteen. Ompele kappaleen toiselle puolelle remmi. Solmi varpu remmiin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

