VIRKATTU VAUNUPEITTO
Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko 68x83 cm
Lanka 200 g sateenkaaren kirjavaa (3514) Lankavan
Alize Angora Gold Simli Batik -lankaa (75 % PAN, 10 %
WO, 10 % WM, 5 % PES, 100 g = n. 500 m) ja 250 g
valkaisematonta (1012) Sandnes Lanett Babyull -lankaa
(100 % WO, 50 g = n. 195 m) tai vaihtoehtoisesti 250 g
valkaisematonta (01) Alize Superwash -lankaa (100 %
WO, 100 g = n. 420 m).
Virkkauskoukku 3 ja 3,5 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys n. 31 s ja 20 krs = 10 cm
Työohje Virkkaa aloitusketjuun valkoisella langalla ja
pienemmällä koukulla 221 kjs. Silmukkaluku on jaollinen 6:lla +11 s. Vaihda isompi koukku ja jatka valkoisella. 1. krs: Virkkaa valkoisella 1 ks 11. kjs:aan, *3
kjs, jätä 5 kjs väliin, 1 ks*, toista *-* krs loppuun ja virkkaa 3 kjs kääntymiseen (huom. kääntyminen tapahtuu
3. krs:lla). Vedä koukulla oleva s pitkäksi, siirrä se tarvittaessa hakaneulalle ja jätä valkoinen lanka odottamaan. Ota värillinen lanka ja aloita krs:n alusta kääntämättä työtä (kuva 1). 2. krs: Virkkaa värillisellä 3 kjs 4.
kjs:aan reunan 1. ks:sta laskien, *2 p+1 kjs+2 p kjs-kaareen*, toista *-* krs loppuun, 1 p viimeiseen ks:aan (kuva 2). Vedä s pitkäksi ja jätä lanka odottamaan (kuva
2). 3. krs: Käänny ja taita aloitusketjun kjs-kaaret etukautta 2. krs:n pylväitä vasten, ota valkoinen s koukulle ja vie
koukku sekä valkoisen kjs-kaaren että edellisen krs:n kjs-kaaren läpi ja virkkaa *2 p+1 kjs+2 p molempien krs:sten
läpi*, toista *-* krs loppuun, 1 p valkoiseen kjs-kaareen (kuva 3). Vedä s pitkäksi, jätä lanka odottamaan, palaa
krs:n alkuun kääntämättä työtä ja jatka värillisellä langalla. 4. krs: Taita edellinen kerros itseesi päin, virkkaa värillisellä 7 kjs, *1 ks takakautta 2. krs:n pylväsryhmien väliin, 5 kjs*, toista *-* krs loppuun, 1 p reunan kjs-kaareen, 2 kjs
kääntymiseen (kuva 4). Käänny ja jatka samalla langalla. 5. krs: Taita kerrokset vastakkain, virkkaa värillisellä *2
p+1 kjs+2 p molempien krs:sten läpi kuten 3. krs:lla*, toista *-* krs loppuun, 1 p värilliseen kjs-kaareen (kuva 5). Jätä lanka odottamaan ja jatka kerroksen alussa odottavalla langalla. 6. krs: Virkkaa valkoisella kuten 4. krs. 7. krs:
Virkkaa valkoisella kuten 5. krs mutta virkkaa krs:n lopussa 1 p valkoiseen kjs-kaareen. Toista 4.-7. krs:ia kunnes
kappaleen korkeus on n. 82 cm. Virkkaa lopuksi 4. ja 5. krs mutta korvaa kaikki pylväät kiinteillä silmukoilla.
Viimeistely Päättele langat s:iden sisään ja höyrytä valmis peitto nurjalta.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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