KOUKUTUT KOHOKUVIOKINTAAT JA
KOHORAITA BASKERI
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko naisten koko
(kintaat 11,5x26 cm, baskeri ympärysmitta 23 cm)
Lanka lapasiin 70 g ja baskeriin 70 g valkoista (1012)
Lankavan Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = 70 m) sekä
lapasiin 50 g ja baskeriin 40 g vaaleanharmaata (1042)
Lykke-lankaa (85 % villa, 15 % polyamidi, 50 g = 100 m).
Tunisialainen koukku nro 5 (= kaksipäinen virkkauskoukku).
Tiheys 16 s ja 14 krs = 10 cm
Koukkuamisesta Yksi koukkuamiskerros sisältää poiminta- ja paluuvaiheen. Poiminta- eli keräysvaiheessa
silmukoita kerätään yksitellen koukulle. Paluu- eli päättelyvaiheessa pystysuorat silmukat päätellään vetämällä
lanka silmukoiden läpi. Paluuvaiheesta muodostuu purkautumaton, vaakasuora silmukoita sitova kjs-ketju.
Koukutut kohokuviokintaat
Tee näin Virkkaa kaksinkertaisella Lykke-langalla aloitusketjuun 34 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Aloita
koukkuaminen.
1. krs (aloitus): Poimi harmaalla 2-kertaisella langalla silmukoita koukulle: *vie koukku kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa. Koukkua paluuvaihe valkoisella langalla: Käänny, siirrä silmukat koukun
toiseen päähään ja aloita nyt nurjalta puolelta. 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 krs alusta kunnes kaikki aloitusrenkaan s:t on koukuttu.
2.-4. krs: Koukkua harmaa reunus näin: *vie koukku takakautta edellisen krs:n pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka
koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa. Käänny ja koukkua paluuvaihe valkoisella, kuten 1. krs:lla. Toista krs alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu.Vaihda lankojen järjestys eli tee poimintavaihe valkoisella Unni-langalla ja paluuvaihe
harmaalla yksinkertaisella Lykke-langalla.
5. krs: Poimi nurjia silmukoita näin: *tuo valkoinen lanka koukun takaa eteen, vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n ali, kierrä lanka takakautta koukulle ja vedä se s:n läpi*, toista *-* 10-12 kertaa. Koukkua paluuvaihe harmaalla langalla. Toista krs:n alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu.
6. krs: Koukkua perusmallia näin: *vie koukku etukautta edellisen krs:n pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa. Käänny ja koukkua paluuvaihe. Toista krs alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu. Toista 5.6. krs:ia vielä 2 kertaa.
11.-13. krs: Koukkua perusmallia.
14. krs: Aloita peukalon kiila: lisää 1 s (= vie koukku vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle), koukkua 2 s tavalliseen tapaan ja lisää taas 1 s. Koukkua krs loppuun. Lisää joka 3. krs:lla 1 s edellisten lisäysten ulkopuolelle kunnes työssä on 38 s. Koukkua viimeisten lisäysten jälkeen vielä 1 krs perusmallia kaikilla s.illa.
19. krs: Jätä peukalokiilan 8 s odottamaan, kierrä lanka peukalon kohdalla 4 kertaa takakautta koukulle ja jatka krs
loppuun = 34 s.
20.-21. krs: Ota peukalon kohdasta uusien s:iden etureunat koukulle ja koukkua 2 krs perusmallia.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

22. krs: Aloita kämmenselän kuvio. Merkitse ensin lapasen sivut niin, että ylä- ja alapuolelle tulee 17 s ja merkitse sitten yläpuolen keskimmäinen s. Jatka koukkuamista ja tee keskimmäiseen s:aan pallosilmukka näin: virkkaa 2
kjs ja tee perussilmukka normaalisti. Tee seuraavalla krs:lla 2 pallosilmukkaa ensimmäisen molemmille puolille (pallojen väliin jää 1 s). Jatka perusmallia ja tee pallos. aina edellisten ulkopuolelle. Kun pallojen välissä on 7 s peilaa
kuvio eli tee pallot aina edellisten sisäpuolelle. Aloita kärkikavennukset viimeisen pallokerroksen aikana. Kavenna
kintaan molemmilla sivuilla 2 s yhteen (= vie koukku etukautta kahden pystysuoran langan läpi ja vedä lanka koukulle).
1. kavennuskrs: *2 s yhteen, 13 s, 2 s yht.*, toista *-*. Kavenna vastaavasti ja vedä lanka viimeisten 6 s:n läpi,
kiristä lanka ja päättele nurjalle.
Peukalo: Poimi peukalon aukosta 13 s (8+5 s). Koukkua perusmallia kunnes peukalo peittyy. Kavenna sitten kaikilla s:illa 2 s yhteen ja vedä lanka viimeisten 6 s:n läpi. Päättele lanka. Koukkua toinen kinnas samoin mutta tee peukalonaukko peilikuvaksi. Päättele langat.
Koukuttu kohoraitabaskeri
Työohje Koukkua baskeri perus- ja helmimallia. Virkkaa Unni-langalla aloitusketjuun 80 kjs ja sulje se renkaaksi
ps:lla. Koukkua ensin 3 krs:sta perusmallia valkoisella Unni-langalla (= rullautuva reunus).
1. krs (aloitus): Poimi silmukoita koukulle: *pistä 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 valkoisen langan toinen pää työhön kerän ulkopuolelta, 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. krs: Koukkua perusmallia seuraavasti: *vie koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n läpi 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. Toista 2. krs vielä kerran. Aloita lisäykset.
4. krs: Koukkua perusmallia ja lisää samalla silmukoita: *lisää 1 s (= vie koukku vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle) ja koukkua 4 s*, toista *-* 10-12 kertaa ja koukkua paluuvaihe nyt harmaalla Lykke-langalla. Toista krs
alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu = 100 s.
5. 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 harmaalla langalla tavalliseen tapaan.
6. krs: *koukkua 5 s, lisää 1 s* ja tee paluuvaiheet normaalisti = 120 s. Koukkua 8 krs toistamalla 1 krs perusmallia
ja 1 krs helmimallia ilman lisäyksiä. Jatka tämän jälkeen kaventamalla silmukoita aina perusmallikerrosten paluuvaiheessa.
14. krs: *koukkua 8 s, kavenna 2 s yhteen* (= vie koukku kahden pystysuoran langan läpi ja vedä lanka koukulle),
toista *-* 12 kertaa.
18. krs: *koukkua 7 s, kavenna 2 s yht.*, toista *-* 12 kertaa.
20. krs: *koukkua 6 s, kavenna 2 s yht.*, toista *-* 12 kertaa.
22. krs: *koukkua 3 s, kavenna 2 s yht.*, toista *-* 17 kertaa.
24. krs: *koukkua 2 s, kavenna 2 s yht.*, toista *-* 17 kertaa.
26. krs: *koukkua 1 s, kavenna 2 s yht.*, toista *-* 17 kertaa.
28. ja 30. krs: kavenna kaikilla s:lla 2 s yht. ja vedä lanka viimeisten 9 s:n läpi. Päättele langat.
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