KOUKUTTU SOHVATYYNY
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko n. 40x40 cm
Lanka 600 g vihreää (10) Lankavan Mini-ontelokudetta
(80 % kierrätyspuuvilla, 20 % muita kuituja, 1 kg = n. 355
m).
Kaapelikoukku nro 11,5
Muuta 35 cm vihreä vetoketju
Tiheys 9 s ja 7 krs = 10 cm
Työohje Yksi koukkuamiskerros sisältää poiminta- ja paluuvaiheen. Poimintavaiheessa silmukoita kerätään koukulle ja paluuvaiheessa ne päätellään niin, että muodostuu
purkautumaton reuna. Virkkaa aloitusketjuun 36 kjs.
1. krs (aloitus): Poimi silmukoita koukulle: Vie koukku 2.
kjs:aan, vedä lanka s:n läpi ja jätä se koukulle, *vie koukku
seuraavan kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* krs
loppuun = 35 s. Koukkua paluuvaihe: Ota lanka koukulle
ja vedä se koukulla olevan 1. s:n läpi, *ota lanka koukulle
ja vedä se kahden s:n läpi*, toista *-* krs loppuun.
2. krs: Koukkua perusmallia: *vie koukku edellisen krs:n
pystysuoran s:n ali, vedä lanka läpi ja jätä s koukulle*, toista *-* krs loppuun = 35 s. Koukkua paluuvaihe kuten 1. krs:lla. Toista 2. krs:sta vielä 3 kertaa.
6. krs: Poimi 17 s koukulle ja tee kohokuvio virkkaamalla 1 p kolmeen peräkkäiseen 3. krs:n pystysuoraan s:aan
näin: *ota lanka koukulle, vie koukku 3. krs:n 17. pystysuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle, ota lanka koukulle ja
vedä se 2 s:n läpi*, toista *-* vielä 2 kertaa (kiinnitä toinen pylväs 18. s:aan ja kolmas pylväs 19. s:aan), ota lanka
koukulle ja vedä s 3 s:n läpi, Vie koukku 3. p:n taakse jääneen pystysuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle. Poimi loput 17 s koukulle. Koukkua paluuvaihe.
7.-8. krs: kuten 2. krs.
9. krs: Poimi 14 s koukulle, tee kohokuvio kuten 6. krs:lla, poimi 5 s koukulle, tee kohokuvio ja poimi loput 14 s.
Koukkua paluuvaihe.
10.-11. krs: kuten 2. krs.
12 krs: Poimi 11 s koukulle,* tee kohokuvio, poimi 5 s koukulle*, toista *-* vielä kerran, tee kohokuvio ja poimi loput
11 s. Koukkua paluuvaihe. 13.-14. krs: kuten 2. krs.
15. krs: Poimi 8 s, *tee kohokuvio ja poimi 5 s*, toista *-* vielä 2 kertaa, tee kohokuvio ja poimi loput 8 s. Koukkua
paluuvaihe.
16.-17. krs: kuten 2. krs.
18. krs: Poimi 5 s, *tee kohokuvio ja poimi 5 s*, toista *-* vielä 2 kertaa, tee kohokuvio ja poimi loput 5 s. Koukkua
paluuvaihe.
19.-20. krs: kuten 2. krs. Peilaa tämän jälkeen kuvio takaisin alkuun = koukkua 15.-6. krs. Koukkua 10 krs kuten 2.
krs. Koukkua taas 6.-18. krs:t ja sitten 15.-6. krs:t. Koukkua loppuun 5 krs perusmallia.
Viimeistely Ompele aloitus- ja lopetusreunaan vetoketju. Taita np:t vastakkain ja virkkaa sivut piilosilmukoin yhteen. Ota molemmista reunoista vastakkaiset pystysuorat s:t koukulle, ota lanka koukulle ja vedä s:iden läpi. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

