VIUHKA-LATTIATYYNY
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko 63x63 cm
Lanka Lankavan Mini-ontelokudetta (80 % CO, 20 %
other fibres) 650 g valkaisematonta (2), 650 g turkoosia
(S04) ja 650 g sinapinkeltaista (21).
Virkkauskoukku 8 mm tai käsialan mukaan.
Muuta 70x70 cm sisätyyny.
Tiheys n. 13 s ja 7,5 krs = 10 cm
Työohje: Virkkaa turkoosilla kuteella aloitusketjuun 169
kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 3 kjs+2 p samaan silmukkaan, *jätä 2 kjs väliin,
1 ks, jätä 2 kjs väliin, 5 p samaan s:aan*, toista *-* vielä
26 kertaa, 1 ks, 2 p samaan s:aan kuin krs:n alkuun
virkatut 3 kjs+2 p, 1 ps 3. kjs:aan ja vaihda samalla
työhön sinapinkeltainen kude.
2. krs: 1 kjs+1 ks ps:n kanssa samaan s:aan, *1 kjs,
2 p ristiin näin: virkkaa 1 p ks:n vasemmalle puolelle
eli p-ryhmän ja ks:n väliin (kuva 1), 1 kjs, 1 p ks:n
oikealle puolelle (kuva 2), 1 kjs, 1 ks pylväsryhmän
keskimmäiseen eli 3. s:aan*, toista *-* krs loppuun, 1
kjs, 1 ps ks:aan.
3. krs: 1 kjs, *5 p ristiin menevien pylväiden väliin,
1 kjs*, toista vielä 26 kertaa, 5 p ristiin menevien
pylväiden väliin, 1 ps 1. kjs:aan ja vaihda samalla
työhön valkaisematon kude.
4. krs: 1 kjs, *2 p ristiin näin: 1 p 2. krs:n ks:n
vasemmalle puolelle (kuva 3), 1 kjs, 1 p ks:n oikealle puolelle (kuva 4)*, toista *-* vielä 26 kertaa, 1 kjs, 1 ks
p-ryhmän keskimmäiseen s:aan, 1 kjs, 1 ps 1. pylvääseen. Huom. 3. krs:n ketjusilmukat jäävät ristiin menevien
pylväiden sisään.
5. krs: 1 ps pylväiden väliseen kjs:aan, 3 kjs+2 p samaan kjs-kaareen, 1 kjs, *5 p ristiin menevien pylväiden
väliin, 1 kjs*, toista *-* vielä 26 kertaa, 1 kjs, 2 p samaan kjs-kaareen kuin alkuun virkatut 3 kjs+2 p, 1 ps 3.
kjs:aan ja vaihda samalla työhön turkoosi kude. Toista 2.-5. krs:ia vielä 13 kertaa ja virkkaa aina 2 krs vuoroin
väreillä: turkoosi, sinapinkeltainen, valkaisematon. Anna kuteiden muodostaa kerrosten vaihtumiskohdan np:lle
lankajuoksuja. Virkkaa vielä 2. krs turkoosilla ja lopuksi 1 krs puolipylväitä (= pp) näin: 2 kjs, *1 pp kjs-kaareen, 1 p
p:seen, 1 pp kjs-kaareen, 1 pp ks:aan, 1 p kjs-kaareen, 1 p p:seen*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 3. kjs:aan. Päättele
kuteet.
Viimeistely Käännä np päälle ja ompele aloitusreunan s:t vuoropistoin yhteen. Ompele samoin yläreunan
molemmista reunoista 5 cm. Päättele langat ja käännä op päälle. Ompele aukkoon vetoketju pienin pistoin
2-kertaisella ompelulangalla.

kuva 1

kuva 2

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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kuva 4

