KOHOPYLVÄSMATTO
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Toteutus Marjukka Tyrväinen
Koko 55x40 - 55x70 cm
Lanka n. 1 kg-1,8 kg beigeä (2) Lankavan Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri).
Virkkauskoukku nro 12 tai käsialan mukaan.
Lyhenteet
krs = kerros
s = silmukka
kjs = ketjusilmukka
ks = kiinteä silmukka
p = pylväs
tvkp = takaa virkattu kohopylväs: tee langankierto koukulle, vie koukku työn taakse ja tuo se seuraavan silmukan oikealta puolelta eteen ja siitä saman silmukan vasemmalta puolelta takaisin taakse, ota lanka koukulle ja
virkkaa sitten pylväs loppuun normaaliin tapaan.
evkp = edestä virkattu kohopylväs: tee langankierto
koukulle, vie koukku seuraavan silmukan oikealta puolelta edestä taakse ja saman silmukan vasemmalta
puolelta takaisin eteen, ota lanka koukulle ja virkkaa sitten pylväs loppuun normaaliin tapaan.
Työohje Silmukkaluku on pariton + 1 kjs kääntymiseen.
Virkkaa aloitusketjuun 52 s.
1. krs (op): 1 ks 2. kjs:aan koukusta lukien, *1 p, 1 ks*,
toista *-*, 1 ks, 1 kjs kääntymiseen. Kerroksen alussa ja
lopussa on nyt 1 ks.
2. krs (np): *1 ks, 1 tvkp* (tvkp = takaa virkattu kohopylväs: ota lanka koukulle, vie koukku takakautta edellisen
krs:n pylvään varren alta ja tee 1 p loppuun. Katso tarkempi ohje kohdasta lyhenteet.), toista *-*, 1 ks viimeiseen s:aan ja 1 kjs kääntymiseen.
3. krs (op): *1 ks, 1 evkp* (evkp = edestä virkattu kohopylväs: ota lanka koukulle, vie koukku etukautta edellisen
krs:n pylvään varren alta ja tee 1 p loppuun. Katso tarkempi ohje kohdasta lyhenteet), toista *-*, 1 ks viimeiseen
s:aan ja 1 kjs kääntymiseen.
Toista 2.-3. krs:ia kunnes maton pituus on n. 38 tai 68 cm ja olet virkannut viimeksi 3. krs:n. Jatka reunustamalla
matto kiinteitä silmukoita ja virkkaa jokaiseen kulmaan 3 ks. Päättele kuteet.
Maton kokoa suunnitellessa kannattaa huomioida, että kohopylväsmalli on paksu ja siitä tulee liian suurena kappaleena raskas.
Hoito- ja pesuohje Hienopesu 40 °C. Kuosittelu kosteana ja tasokuivaus. Liota tahriintunut tai pinttynyt matto ennen pesua.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

