KOUKUTUT ASUSTEET
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko lapaset naisten koko, baskeri 54/56 cm, huivi n.
19x100 cm
Lanka lapasiin 60 g, baskeriin 80 g, huiviin 110 g violettia (5229) Lankavan Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = 70
m) sekä lapasiin 60 g, baskeriin 80 g ja huiviin 50 g luumunpunaista (4855) Lankavan Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g = 110 m).
Tunisialainen koukku nro 5 ja huiviin nro 6.
Tiheys 14 s ja 15 krs = 10 cm
Lapaset
Virkkaa Unni-langalla aloitusketjuun 32 kjs ja sulje se
renkaaksi ps:lla. Tee rullautuva reunus koukkuamalla
kaksi ensimmäistä kerrosta Unni-langalla. Ota työhön
kaksi Unni-kerää tai yhdestä kerästä molemmat päät.
1. krs (aloitus): Poimi silmukoita koukulle: *vie koukku kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10 kertaa.
Koukkua paluuvaihe: Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähään ja aloita koukkuaminen nyt nurjalta puolelta. Ota toinen Unni-lanka, vedä lanka 1. silmukan
läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-*, kunnes jäljellä on 2 s ja käänny.
Toista krs:n alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu.
2. krs: Koukkua perusmallia seuraavasti: *vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n ali ja vedä Unni-lanka koukulle*, toista *-* 10 kertaa. Käänny ja koukkua
paluuvaihe kuten 1. krs:lla. Toista krs:n alusta kunnes
kaikki s:t on koukuttu.
3. krs: koukkua perusmallia kuten 2. krs mutta tee paluuvaihe 2-kertaisella Silje-langalla. Jätä koukulle aina
2 s kääntymiseen.
4. krs: Koukkua helmimallia seuraavasti: *tuo Unni-lanka koukun takaa eteen, vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n ali, kierrä lanka takakautta koukulle ja vedä se s:n läpi*, toista *-* 10 kertaa. Koukkua paluuvaihe kuten 3.
krs:lla. Toista 3.-4. krs:sta vielä 3 kertaa = 4 helmikerrosta. Ranneke on nyt valmis.
5.-11. krs: Koukkua perusmallia kuten 3. krs:lla ja aloita sitten peukalon kiila.
12. krs: Lisää peukalon kohdalla 2 s seuraavasti: *vie koukku vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle*, koukkua
1 s ja toista *-* vielä kerran.
13.-14. krs: kuten 3. krs.
15. krs: lisää taas peukalon kohdalla 2 s (= 1 s lisäys edellisten lisäysten kohdalle).
16.-17. krs: kuten 3. krs.
18. krs: Tee peukalonaukko: kierrä lanka 2 kertaa takakautta koukulle, jätä 6 s väliin ja jatka koukkuamista = 32 s.
Jatka perusmallia. Kun pikkusormi peittyy, aloita kärkikavennus näin: kavenna *2 s yhteen (= vie koukku kahden
pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka koukulle), koukkua 12 s, 2 s yhteen*, toista vielä *-*. Kavenna vastaavasti jokaisella krs:lla ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi.
Peukalo: Poimi peukalon aukosta 12 s. Koukkua 8 krs perusmallia tai kunnes peukalo peittyy. Kavenna sitten kaikilla s:illa 2 s yhteen ja vedä lanka viimeisten 3 s:n läpi. Virkkaa lapasen suuhun vielä 1 krs kiinteitä silmukoita.
Päättele langat. Koukkua toinen lapanen peilikuvaksi.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Baskeri
Koukkua baskeri perus- ja helmimallilla. Virkkaa Unni-langalla aloitusketjuun 76 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Tee
rullaava reunus koukkuamalla kolme ensimmäistä kerrosta Unni-langalla.
1. krs (aloitus): Poimi silmukoita koukulle: *vie koukku kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10 kertaa. Koukkua paluuvaihe: Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähään ja aloita koukkuaminen nyt nurjalta puolelta. Ota
toinen Unni-lanka ja vedä se 1. s:n läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-*,
kunnes jäljellä on 2-3 s ja käänny. Toista krs:n alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu.
2. krs: Koukkua perusmallia seuraavasti: *vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n ali ja vedä Unni-lanka koukulle*, toista *-* 10 kertaa. Käänny ja koukkua paluuvaihe kuten 1. krs:lla. Toista krs:n alusta kunnes kaikki s:t on
koukuttu.
3. krs: kuten 2. krs. Jatka perusmallia ja aloita lisäykset.
4. krs: *Lisää 1 s (= vie koukku vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle), koukkua 2 s*, toista *-* 10 kertaa ja
tee paluuvaiheet 2-kertaisella Silje-langalla. Toista poiminta ja paluuvaiheita kunnes kaikki s:t on koukuttu = 114 s.
5. krs: Koukkua 1 krs helmimallia näin: *tuo Unni-lanka koukun takaa eteen, vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n alitse, kierrä lanka takakautta koukulle ja vedä se s:n läpi*, toista *-* 10 kertaa. Koukkua paluuvaihe kuten
4. krs:lla. Toista poiminta- ja paluuvaiheita kunnes kaikki s:t on koukuttu. Toista 4.-5 krs:ia vielä 5 kertaa ja aloita
kavennukset.
16. krs: kavenna kerrokselta 7 s näin: *koukkua 14 s, kavenna 2 s yhteen* (= vie koukku kahden pystysuoran s:n
läpi ja vedä lanka koukulle), toista *-* vielä 6 kertaa.
18. krs: *koukkua 13 s, kavenna 2 s yht.*, toista *-* vielä 6 kertaa.
19. krs: Koukkua 1 krs helmimallia.
20. krs: *12 s, kavenna 2 s yht., 13 s, 2 s yht.*, toista *-* vielä 3 kertaa. Jatka koukkuamalla perusmallia ja kavenna
kaikilla kerroksilla vastaavasti. Vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi ja päättele langat.
Huivi
Koukkua huivi yksinkertaisilla langoilla. Virkkaa Unni-langalla aloitusketjuun 27 s.
1. krs (aloitus): Vie koukku 2. kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle, *vie koukku seuraavan kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* krs loppuun. Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähään ja aloita paluuvaihe: vedä Silje-lanka
1. silmukan läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-* krs loppuun ja käänny.
2. krs: Koukkua poimintavaihe Silje-langalla: *vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* krs loppuun. Käänny ja koukkua paluuvaihe Unni-langalla.
3. krs: Koukkua kuten 2. krs mutta vaihda lankojen paikkaa (= poimintavaihe Unni-langalla ja paluuvaihe Silje-langalla). Toista 2.-3. krs:ia ja lopeta viimeinen kerros paluuvaiheeseen, kun huivin pituus on 100 cm tai haluamasi pituus. Päättele langat.
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