LEMPI-PIPO
Malli ja toteutus Lankava Oy, Laura Tuulia Rissanen/Jaana Huhtanen design
Koko 55 cm
Lanka 100 g roosaa (7055) Lankavan Esito-huopalankaa.
Virkkauskoukku nro 3,5.
Työohje Virkkaa aloitusketjuun 108 s ja sulje se renkaaksi ps:lla. Virkkaa jokaisen krs:n alkuun 1 kjs vastaamaan
ensimmäistä kiinteää silmukkaa. Virkkaa 13 cm kiinteitä silmukoita. Aloita kavennukset: 1 kjs, 1 ks, toista 18x *
virkkaa 2 vajaata ks:aa ja vedä lanka kerralla koukulla olevien 3 s:n läpi, 4 ks* (=90 s), 1 ks, ps krs:n alussa olevaan
kjs:aan. Virkkaa 3 välikerrosta ilman kavennuksia. 1 kavennuskerros kuten edellä (= 72 s). 3 välikrs:sta. Jatka kavennuksia ja välikerroksia sovittaen pipoa välillä. Vähennä välikerrosten määrää loppua kohti, jotta päälaesta tulee
pyöreä.
Reunus: Toista reunan ympäri *1 ps, 3 kjs, 5 p samaan silmukkaan, jätä 4 s väliin, 6 p samaan silmukkaan*. Päättele
langanpäät nurjalle.
Kukka: Virkkaa aloitusketjuun 203 kjs. Virkkaa aloitusketjuun kukan terälehtiä seuraavasti: * 7 kjs, 1 ks viimeistä edelliseen s:aan, 1 pp, 2 p, 3 kp, 1 ks seitsemänteen
kjs:aan* Toista *-* nauhan loppuun. Sulje nauha ps:lla halkaisijaltaan n. 5 cm:n renkaaksi. Kierrä ja ompele nauhan
loppuosa spiraaliksi kehän sisään. Ompele kukka pipon sivuun.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu, huolellinen huuhtelu. Käytä huuhteluainetta.

FIINA-RANNEKKEET
Malli ja toteutus Lankava Oy, Laura Tuulia Rissanen
Koko n. 54 cm
Lanka 40 g valkaisematonta (8000) ja 30 g harmaanruskeaa (8072) Lankavan Esito-kampalankaa.
Sukkapuikot nro 2,5.
Muuta 100 cm 8-10 mm leveää vaaleanpunaista satiininauhaa.
Mallineule sileä neule suljettuna (neulo kaikki krs:t oikein).
Neuletiheys 10 cm= 27 s ja 45 krs
Työohje Luo 50 s ja jaa ne 4 puikolle. Neulo sileää neuletta 16 cm. Neulo reikärivi seuraavasti: toista 10x *3 o, 1 lk, 2
s oikein yhteen*. Neulo 6 cm sileää neuletta ja päättele silmukat löyhästi. Neulo toinen ranneke samoin. Päättele langanpäät nurjalle. Höyrytä rannekkeet nurjalta. Pujota satiininauha siten, että päät tulevat ulos vierekkäisistä rei’istä.
Solmi rusetti.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu, huolellinen huuhtelu. Käytä huuhteluainetta. Poista nauhat ennen pesua ja pese ne
erikseen.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

