KOUKUTUT KINTAAT JA MYSSY
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Lanka150 g viininpunaista (4529) Lankavan Unni-lankaa (100
% villa, 50 g = 70 m) ja 90 g mustaa (1099) Lankavan Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g = 110 m) yksinkertaisena tai 180 g
kaksinkertaisena.
Tunisialainen koukku nro 5 ja myssyyn lisäksi kaksi sukkapuikkoa nro 5.
Tiheys 14 s ja 7 krs = 10 cm
Kintaat: Koukkua kintaat perusmallilla. Huom. Yksi koukkuamiskerros sisältää poiminta- ja paluuvaiheen. Virkkaa viininpunaisella Unni-langalla 36 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Aloita
koukkuaminen.
1. krs: Poimi 10-12 silmukkaa koukulle seuraavasti: pistä koukku kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle. Palaa krs:n alkuun seuraavasti: Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähään ja aloita koukkuaminen nyt nurjalta puolelta. Vedä yksinkertainen musta lanka
(tai kaksinkertainen, jos haluat paksut kintaat) ensimmäisen silmukan läpi, *ota musta lanka koukulle ja vedä se nyt kahden koukulla
olevan s:n (= 1 musta ja 1 punainen s) läpi*, toista *-*, kunnes jäljellä on 3 s. Käänny ja jatka punaisella langalla.
2. krs: Poimi uudet 10-12 s koukulle mutta vie koukku nyt edellisen
krs:n pystysuoran punaisen langan alitse. Käänny ja koukkua s:t
mustalla langalla. Koukkua 21 krs toistamalla 2. krs:sta.
Tee 7 silmukan peukalonaukko kerroksen poimintavaiheessa seuraavasti: kierrä lanka 7 kertaa takakautta koukun ympäri ja jätä 7
edellisen krs:n silmukkaa väliin.
Aloita kärkikavennus, kun työssä on 36 krs. Kavenna jokaisella
krs:lla molemmilta sivuilta 2 s.
1. kavennuskrs: Kavenna 2 s yhteen (= vie koukku kahden pystysuoran langan läpi ja vedä lanka koukulle), koukkua 14 s, tee 2 kavennusta peräkkäin, koukkua 14 s, kavenna 2 s yhteen. Pujota lopuksi lanka viimeisten 8 s:n läpi, vedä kärki kiinni ja päättele lanka
nurjalle.
Peukalo: Poimi peukalon aukosta 16 s (7+7 s ja 1 s aukon molemmista reunoista) ja koukkua 9 krs tai kunnes peukalo peittyy. Kavenna sitten kaikilla s:illa 2 s yhteen, vedä lanka viimeisten 8 s:n
läpi ja päättele nurjalle. Koukkua toinen kinnas samoin ja tee peukalonaukko peilikuvaksi.
Myssy: Koukkua myssy perus- ja helmimallilla. Virkkaa viinipunaisella langalla 76 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Tee ensin rullaava
reunus koukkuamalla 3 kerrosta perusmallia pelkällä viininpunaisella Unni-langalla (= toista 3 kertaa poiminta- ja paluuvaihe). Koukkua tämän jälkeen 1 krs nurjia silmukoita (= helmikerros) ja 1 krs
perusmallia mutta tee paluuvaiheet mustalla langalla. 4. krs: Koukkua helmikerros: tuo lanka takaa koukun eteen,
vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n alitse, kierrä lanka takakautta koukulle ja vedä se s:n läpi. Koukkua paluuvaihe tavalliseen tapaan. 5. krs: koukkua perusmallia. Toista 10 cm krs:ia 4-5. Aloita päälaen kavennukset perusmallia koukuten: *koukkua 17 s, kavenna 2 s yhteen*, toista *-* 4 kertaa (krs:lta vähenee 4 s). Kavenna näin 8
krs. Kavenna sitten seuraavasti: *koukkua 4 s, kavenna 2 s yhteen*, toista *-* 8 kertaa (krs:lta vähenee 8 s). Pujota lanka viimeisten 8 s:n läpi, vedä kärki kiinni ja päättele lanka nurjalle. Neulo vielä Unni-langasta 2 silmukan ontelonyöri ja ompele se myssyn reunaan apilanlehden muotoon. Päättele langat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

