LEIKKI-RAHIT JA -MATTO
Leikki-rahit
Malli Lankava Oy, Minttu Wikberg
Koko 40x40x40 cm
Lanka 3 kg limenvihreää (5), 2 kg vaaleaa turkoosia (6),
2 kg keltaista (4), 2 kg keltaoranssia (116) , 1 kg vaalea
pinkkiä (135) Lankavan Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 300 m).
Virkkauskoukku nro 10 tai käsialan mukaan.
Muuta Lankavan 40x40x40 cm vaahtomuovirahi 3 kpl ja
ompelulankaa.
Tiheys 7 s ja 8 krs = 10 cm
Työohje
Rahi 1 Virkkaa 2 oranssia, 2 vihreää ja 2 turkoosia palaa.
Tee kuteen päähän aina tiukka solmu.
1.krs: Tee lenkkialoitus näin: Ota kuteen pää vasempaan
käteen ja kierrä se kahdesti vasemman etu- ja keskisormen ympäri. Vie koukku lenkin läpi taakse, ota juokseva
lanka koukulle ja vedä se lenkin läpi, ota lanka koukulle ja
vedä se koukulla olevans:n läpi (= 1 kjs). Virkkaa lenkkiin
8 ks ja 1 ps 1. kjs:aan. Vedä kuteen päästä ja kiristä lenkki tiiviiksi renkaaksi.
2.krs: 1 kjs, *1 ks, 3 p samaan s:aan*, toista *-* vielä 3
kertaa, 1 ps 1. kjs:aan.
3.krs: 1 kjs, 2 ks, *3 p samaan s:aan, 3 ks*, toista *-* vielä 2 kertaa, 3 ks samaan s:aan, 1 ks,1 ps 1. kjs:aan.
4.krs: 1 kjs, 3 ks, *3 p samaan s:aan, 5 ks*, toista *-* vielä 2 kertaa, 3 ks samaan s:aan, 2 ks,1 ps 1. kjs:aan.
5.krs: 1 kjs, 4 ks, *3 p samaan s:aan, 7 ks*, toista *-* vielä 2 kertaa, 3 ks samaan s:aan, 3 ks,1 ps 1. kjs:aan. Jatka
vastaavasti ja virkkaa yhteensä 14 krs. Kulmien välinen silmukkaluku kasvaa aina kahdella (= 9, 11, 13 s jne). Katkaise kude.
Rahi 2 Virkkaa 2 keltaista, 2 vaaleanpunaista ja 2 vihreää palaa.
Raidallinen rahi Virkkaa keltainen pala. Jatka sitten suljetusti turkoosilla kuteella.
1. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan. Toista 1. krs:sta ja virkkaa 10 cm turkoosilla, keltaoranssilla, vihreällä ja keltaisella. Katkaise kude. Virkkaa vielä turkoosi pala rahin pohjaksi.
Viimeistely Päättele kuteet ja ompele niiden päät muutamilla pistoilla np:lle. Höyrytä palat puuvillan säädöllä kuivan liinan läpi. Liitä palat toisiinsa piilosilmukoin kappaleiden op:lta näin: ota 2 palaa vierekkäin (op:t päällä), pidä
kude palojen alla, *vie koukku vastakkaisten s:iden takareunojen läpi ylhäältä alas (= s:iden päältä np:lle) ja vedä
kude s:iden läpi (= 1 ps)*, toista *-*.
Rahi 1 Ota oranssi pala (= kansi) ja liitä siihen oranssilla kuteella 4 sivupalaa: 1 vihreä, 2 turkoosia ja 1 oranssi.
Jatka liittämällä oranssin ja vihreän palan sivut toisiinsa. Katkaise ja päättele kude. Liitä loput sivupalat aina viereisen (= vasemman) palan värillä etenemällä yläkulmasta alareunaan. Laita huppu rahin päälle ja liitä turkoosi pala
viimeiselle sivulle turkoosilla kuteella. Virkkaa viimeiseen kulman jatkoksi 3 kjs, vedä lanka s:n läpi, katkaise kude
ja tee solmu. Pujota kjs-ketju np:lle.
Rahi 2 Liitä keltaiseen palaan 1 vihreä, 2 vaaleanpunaista ja 1 keltainen pala sekä pohjaksi vihreä pala.
Raidallinen rahi Laita turkoosi pala rahin päälle. Yhdistä palat turkoosilla kuteella piilosilmukoin. Vie koukku aina
s:iden ulkoreunojen läpi. Solmi kuteen päät yhteen ja vedä ne np:lle.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Leikki-matto
Malli Lankava Oy, Minttu Wikberg
Koko n. 110x165 cm
Lanka 4 kg limenvihreää (5), 2 kg vaaleaa turkoosia (6),1 kg keltaoranssia (116) Lankavan Esteri-ontelokudetta.
Virkkauskoukku nro 8 ja 10 tai käsialan mukaan.
Tiheys 10 s ja 9 krs = 10 cm
Työohje Tee kuteen päähän tiukka solmu. Virkkaa pienemmällä koukulla limenvihreällä langalla aloitusketjuun 116
kjs. Jatka isommalla koukulla.
1.krs: 2 pks 3. ja 4. kjs:aan (pks = pidennetty kiinteä silmukka: vie koukku kjs:aan, ota lanka koukulle ja vedä se
s:n läpi, työnnä koukku seuraavaan kjs:aan, ota lanka koukulle ja vedä se s:n läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se 2
koukulla olevan s:n läpi*, toista *-* vielä kerran), *1 kjs, 2 pks*, toista *-* ja virkkaa 1 kjs ja 1 ks viimeiseen kjs:aan.
2.krs: 2 kjs, 2 pks ks:aan ja kjs-kaareen, *1 kjs, 2 pks edellisen krs:n pks:n keskelle ja kjs-kaareen*, toista *-* ja
virkkaa 1 kjs ja 1 ks viimeiseen pks:aan. Toista 2. krs:sta ja virkkaa vihreällä 95 cm, turkoosilla 45 cm ja oranssilla
25 cm. Vedä kude viimeisen s:n läpi, katkaise ja tee päähän tiukka solmu.
Viimeistely Päättele kuteet ja ompele niiden päät muutamilla pistoilla np:lle. Muotoile valmis matto ja höyrytä np:lta
puuvillan säädöllä kuivan liinan läpi. Laita maton alle liukueste.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

