KOUKUTUT RAITA-LAPASET JA -BASKERI
Pystyraitainen malli

Malli Lankava, Maila Reini
Koko lapaset naisten koko, baskeri 56/58 cm (halkaisija 28 cm)
Lanka lapasiin 70 g ja baskeriin 70 g meleerattua vaaleanharmaata (1042) Lankavan Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = 70 m) sekä lapasiin 35 g ja baskeriin 35 g
mustaa (1099) Lankavan Silje-lankaa (100 % alpakka,
50 g = 110 m).
Tunisialainen koukku nro 5.
Tiheys 14 s ja 15 krs = 10 cm
Lapaset
Työohje Virkkaa aloitusketjuun 32 kjs harmaalla Unnilangalla ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs (aloitus): Poimi silmukoita koukulle: *vie koukku
kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa. Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähään ja
aloita koukkuaminen työn nurjalta puolelta. Vedä yksinkertainen musta Silje-lanka 1. s:n 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: Poimi harmaalla 4 s ja tee sitten pystyraita seuraavasti: vie koukku 4. ja 5. s:n välissä olevan vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle, jätä 1 pystysuora
silmukka väliin, vie koukku seuraavan vaakasuoran s:n
ali ja vedä lanka koukulle, *koukkua 3 s ja tee taas raitasilmukka*, toista *-* vielä kerran, koukkua sitten 6 s,
tee raitasilmukka ja koukkua loput 12 s. Koukkua paluuvaihe kuten perusmallissa mutta vedä lanka neulesilmukan kohdalla aina 3 koukulla olevan s:n läpi.
3. krs: poimi harmaalla 4 s, vie koukku raitasilmukan molemmilla puolilla vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle. Jatka koukkuamalla raitasilmukat em. tavalla, perussilmukat normaalista ja paluuvaihe kuten 2. krs:lla.
12. krs: lisää peukalon kohdalla 1 s raitasilmukan molemmille puolille (= vie koukku vaakasuoran s:n läpi) = 34 s.
13.-14. krs: ilman lisäyksiä.
15. krs: kuten 12. krs.
16.-18. krs: ilman lisäyksiä.
19. krs: tee peukalonaukko kiertämällä lanka 3 kertaa koukun ympäri ja jätä 7 s väliin (= 3 s, raitasilmukka, 3 s) ja
jatka krs loppuun.
20. krs: Poimi kjs-ketjusta 3 s koukulle = 32 s. Jatka koukkuamista ja aloita kärkikavennukset, kun pikkusormi peittyy. Kavenna kintaan molemmilla sivuilla 2 s yhteen (= vie koukku kerralla kahden pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka koukulle).
1. kavennuskrs: *2 s yhteen, koukkua 12 s, 2 s yhteen*, toista vielä *-*. Kavenna vastaavasti jokaisella krs:lla ja
vedä sitten lanka viimeisten 8 s:n läpi.
Peukalo: Poimi peukalonaukosta 12 s. Koukkua 7 krs tai kunnes peukalo peittyy. Kavenna kaikilla s:illa 2 s yhteen
ja vedä lanka viimeisten 3 s:n läpi. Koukkua toinen lapanen peilikuvaksi. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Baskeri
Työohje Koukkua perus- ja neulemallia. Virkkaa aloitusketjuun harmaalla langalla 80 kjs ja sulje se renkaaksi
ps:lla. Koukkua ensin 3 krs:sta perusmallia harmaalla Unni-langalla (= rullautuva reunus).
1. krs (aloitus): Poimi silmukoita koukulle: *vie koukku kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa.
Koukkua paluuvaihe: Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähään ja aloita nyt nurjalta puolelta. Ota harmaan
langan toinen pää työhön kerän toisesta päästä, vedä lanka 1. silmukan läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden
koukulla olevan s:n läpi*, toista *-*, kunnes jäljellä on 2-3 s ja käänny. Toista 1. krs:sta alusta kunnes kaikki s:t on
koukuttu.
2. -3.krs: Koukkua perusmallia seuraavasti: *vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n ali 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.
4. krs: Koukkua perusmallia ja lisää poimintavaiheessa 1 s (= vie koukku vaakasuoran s:n ali), joka 4. silmukan jälkeen ja tee paluuvaiheet mustalla langalla = 100 s.
5. krs: *Poimi harmaalla langalla 9 s ja tee ”raitasilmukka” näin: *vie koukku vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle, jätä 1 pystysuora silmukka väliin, vie koukku taas vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle, käänny ja koukkua paluuvaihe kuten perusmallissa mutta vedä lanka neulesilmukan kohdalla aina 3 koukulla olevan s:n läpi*, toista *-* vielä 9 kertaa = yht. 10 raitasilmukkaa.
6-8. krs: *Koukkua 10 s ja tee raitasilmukka*, käänny ja koukkua paluuvaihe kuten 5. krs:lla, toista *-* vielä 9
kertaa.
9. krs: Lisää poimintavaiheessa taas 1 s jokaisen raitasilmukan molemmille puolille viemällä koukku vaakasuoran
silmukan läpi = 120 s. Koukkua vielä 5 krs:sta ja aloita päälaen kavennukset.
14. krs: Kavenna paluuvaiheessa 1 s aina jokaisen raidan jälkeen =110 s.
17. krs: Kavenna paluuvaiheessa 1 s jokaisen raidan edestä = 100 s.
19.-26. krs: kavenna vuorokerroksin aina 1 s neulesilmukan jälkeen ja sen edellä (kerrokselta vähenee aina 10 s).
30. krs: kavenna kaikilla silmukoilla 2 s yhteen ja vedä lanka viimeisten s:iden läpi. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

