KOUKUTUT ORANSSIT ASUSTEET
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko lapaset S/M, baskeri 54/56 cm
Lanka lapasiin 60 g ja baskeriin 70 g oranssia (4) Lankavan Himalaya Efsun-lankaa (100 % villa, 100 g = 170
m) sekä lapasiin 40 g ja baskeriin 45 g pinkkiä (4600)
Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g = 110 m).
Tunisialainen koukku nro 5
Tiheys 10 cm = 18 s ja 17 krs
Koukkuamisesta
Jokainen koukkuamiskerros sisältää poiminta- ja paluuvaiheen. Poiminta- eli keräysvaiheessa kerätään silmukoita koukulle ja paluu- eli päättelyvaiheessa ne päätellään. Poimintavaiheesta muodostuu pystysuoria
silmukoita ja paluuvaiheesta näitä sitova vaakasuora
kjs-ketju.
Lapaset
Virkkaa oranssilla langalla aloitusketjuun 36 kjs ja sulje
se renkaaksi ps:lla.
1. krs: Poimi pinkillä langalla silmukoita koukulle: *vie
koukku kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 1012 kertaa ja koukkua sitten paluuvaihe näin: käänny,
siirrä silmukat koukun toiseen päähään, vedä oranssi 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 (kuvat 1-3).
2. krs: *Vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n takareunan läpi (= työn takaa) ja vedä lanka koukulle*,
toista *-* 10-12 kertaa. Käänny ja koukkua paluuvaihe
kuten 1. krs:lla. Toista krs:n alusta, kunnes kaikki s:t on
koukuttu.
3. krs: kuten 2. krs.
4. krs: Kuten 2. krs mutta vaihda lankojen paikkaa (= poimintavaihe oranssilla ja paluuvaihe pinkillä).
5. krs: Poimi oranssilla 4 s näin: vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n etureunan läpi ja vedä lanka koukulle (kuva 4), tee sitten neulesilmukka seuraavasti: *vie koukku pinkin vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle*, jätä 1 pystysuora s väliin ja toista *-* vielä kerran, *koukkua 3 s ja tee neulesilmukka*, toista *-* vielä kerran, koukkua
8 s, tee neulesilmukka ja koukkua loput 14 s. Koukkua paluuvaihe normaalisti pinkillä mutta vedä lanka neulesilmukan kohdalla aina 3 koukulla olevan s:n läpi (kuvat 7-8). Muista jättää 2 viimeistä s:aa aina kääntymiseen.
6.-11. krs: Poimi ensin 4 s, vie sitten koukku neulesilmukan molemmilla puolilla vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle (kuva 9). Jatka koukkuamalla neulesilmukat näin ja perussilmukat sekä paluuvaihe normaalisti krs loppuun.
12. krs: lisää peukalon kohdalla neules:iden molemmille puolille 1 s (= vie koukku vaakasuoran pinkin kjs:n läpi ja
vedä lanka koukulle) = 38 s.
13.-14. krs: koukkua ilman lisäyksiä.
15. krs: kuten 12. krs.
16.-17. krs: koukkua ilman lisäyksiä.
18. krs: kuten 12. krs.
19. krs: Tee peukalonaukko kämmenpuolen toiselle sivulle: kierrä lanka 3 kertaa koukun ympäri, jätä 9 s väliin
(= 4 s+ neulesilmukka+ 4 s) ja jatka krs loppuun.
20.-23. krs: Koukkua kunnes pikkusormi peittyy ja aloita kärkikavennus.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

33. krs: *kavenna 2 s yhteen näin: vie koukku kahden pystysuoran s:n etureunojen läpi ja vedä lanka koukulle (kuva 6), koukkua 14 s, kavenna 2 s yht.*, toista *-* vielä kerran. Kavenna vastaavasti kaikilla krs:illa ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Poimi peukalonaukosta 14 s ja neulesilmukat. Koukkua 9 krs tai kunnes peukalo peittyy. Kavenna sitten kaikilla s:illa ja vedä lanka viimeisten 3 s:n läpi. Päättele langat. Koukkua toinen lapanen peilikuvaksi.
Baskeri
Virkkaa oranssilla langalla aloitusketjuun 80 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Tee ensin baskerin reunus koukkuamalla 1.-4. krs lapasten ohjeella.
5. krs: Lisää 1 s joka 3. s:aan ja tee neulesilmukka joka 10. s:aan näin: *poimi 2 s, lisää 1 s (= vie koukku vaakasuoran kjs:n ali ja vedä lanka koukulle)*, toista *-* vielä kerran, poimi 2 s, lisää 1 s (= vie koukku vaakasuoran kjs:n
läpi ja vedä lanka koukulle. Koukulla on nyt 9+2 s.), tee neulesilmukka näin: *vie koukku vaakasuoran kjs:n ali ja
vedä lanka koukulle*, jätä 1 pystysuora silmukka väliin ja toista *-* vielä kerran. Koukkua paluuvaihe ja jätä 2 s
kääntymiseen. Toista krs:n alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu = 120 s.
6.-12. krs: *Poimi 9 s, tee 1 neulesilmukka*, toista *-* vielä 11 kertaa = 12 neulesilmukkaraitaa.
13. krs: lisää 1 s neulesilmukoiden oikealle puolelle.
14.-16.krs: *Poimi 10 s, 1 neulesilmukka*, toista *-* vielä 11 kertaa.
17.krs: Kavenna edellisten lisäysten kohdilla näin: *koukkua 8 s, kavenna 2 s yhteen (= vie koukku kahden pystysuoran s:n etureunojen läpi ja vedä lanka koukulle), 1 neulesilmukka*, toista *-* vielä 11 kertaa.
18. krs: *koukkua 9 s, 1 neules*, toista *-* vielä 11 kertaa.
19. krs: *kavenna 2 s yht., koukkua 7 s, 1 neules*, toista *-*.
20.-21. krs: *8 s, 1 neules*, toista *-*.
22. krs: *6 s, kavenna 2 s yht., 1 neulesi*, toista *-*.
23. krs: *7 s, 1 neules*, toista *-*.
24. krs: *kavenna 2 s yht., 5 s, 1 neules*, toista *-*.
25. krs: *6 s, 1 neules*, toista *-*.
26. krs: *4 s, kavenna 2 s yht., 1 neules*, toista *-*.
27. krs: *kavenna 2 s yht., 3 s, 1 neules*, toista *-*.
28. krs: *4 s, 1 neules*, toista *-*.
29. krs: *2 s, kavenna 2 s yht., 1 neules*, toista *-*.
30. krs: *kavenna 2 s yht., 1 s, 1 neules*, toista *-*.
31. krs: *2 s, 1 neules*, toista *-*.
32. krs: *1 neules, kavenna 2 s yht.*, toista *-*.
33. krs: *1 s, kavenna neules:t yhteen*, toista *-*. Kavenna tämän jälkeen kaikilla s:illa ja vedä lanka viimeisten 6
s:n läpi. Kiristä ja päättele lanka.
Viimeistely Tee oranssista langasta n. 6 cm pallotupsu ja kiinnitä se baskeriin.
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