KOUKUTTU KIETAISULIIVI
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen ja Maila Reini
Koko S-M-L
Valmiin neuleen mitat lantion ympärys 85-90-100
Lanka esim. 170-180-190 g pinkkiä (5) ja 170-180-190 g valkaisematonta (1)
Lankavan Inka-neulelankaa (50 % Superwash villa, 50 % alpakka).
Pyörökoukku nro 6.
Tiheys 17 s ja 19 krs = 10 cm
Kaksisuuntainen koukkuaminen Koukkuamiskerros sisältää poiminta- ja
päättelykerroksen. Koukkuamisessa poiminta- ja päättelykerros lasketaan yhdeksi kerrokseksi. Kaksisuuntaisessa koukkuamisessa käännetään työ jokaisen kerroksen jälkeen. Poimintakerroksella edetään oikealta vasemmalle
keräten silmukoita koukulle. Silmukat poimitaan koukulle yksitellen edellisen
kerroksen pystysuorien silmukoiden ali. Tämän jälkeen koukutaan päättelykerros vasemmalta oikealle kääntämättä työtä. Päättelykerroksella koukulle kerätyt silmukat päätellään yksitellen. Päättely ja poimintakrs koukutaan yhdellä
värillä. Sitten käännetään työ ja lähdetään koukkuamaan uusi krs työn toisesta
päästä toisella värillä.
Työohje Aloita työ alaosan pitkältä sivulta. Virkkaa pinkillä langalla aloitusketjuun 160-170-187 kjs.
Aloituskrs: Vie koukku toiseen kjs:aan koukusta lukien, vedä lanka s:n läpi ja
jätä s koukulle, *vie koukku seuraavan kjs:n läpi ja vedä lanka s:n läpi koukulle*. Toista *-* krs loppuun. Käänny ja lähde koukkuamaan paluukrs valkoisella
langalla työn toisesta päästä.
Paluukrs: Ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevan 1. s:n läpi, *ota lanka
koukulle ja vedä se kahden s:n läpi* (= valkoisen ja pinkin s:n läpi), toista
*-* krs loppuun.
Poimintakrs: *Vie koukku pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka s:n läpi koukulle*, toista *-* krs loppuun. Käänny ja lähde koukkuamaan paluukrs nyt pinkillä
langalla työn toisesta päästä. Toista paluu ja poimintakerroksia yhdellä värillä,
käännä sitten työ ja aloita samat kerrokset toisesta suunnasta reunassa olevalla värillä. Kun kappaleen korkeus on 20 cm ja olet koukunnut päättelykrs:n valkoisella langalla, päättele poimintakrs:n silmukat seuraavasti: vie koukku toisen
pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka koukulle, ota lanka koukulle ja vedä se näiden kahden s:n läpi, *vie koukku seuraavan s:n läpi ja vedä lanka kahden s:n
läpi*, toista *-*, kunnes krs:n lopusta on päättämättä 22 cm (38 s). Jatka tästä
kohdasta virkkaamalla yläosaa varten 204-221-238 kjs. Vie koukku tämän jälkeen toiseen kjs:aan koukusta lukien ja koukkua aloituskrs kuten työn alussa.
Jatka sitten koukkuamalla alaosan odottamaan jätetty 22 cm poimintakerroksena. Käänny ja siirry toiseen päähän. Katkaise valkoinen lanka ja aloita sillä yläosa paluukerroksen koukkuaminen. Kun yläosan korkeus on 20 cm, päättele
kaikki s:t kuten alaosan reunassa.
Viimeistely Ompele yläosan 20 cm pääty alaosan pitkän sivun reunaan
(= kaavakuvan katkoviiva). Päättele langanpäät. Kiinnitä liivi soljella.

20 cm

yläosa
120-130-140 cm
22 cm
alaosa
95-100-110 cm

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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