KOUKUTUT PATAKINTAAT RAITA JA RUUTU
(Taito 6/2011)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Maila Reini
Koko n. 15x30 cm
Tarvikkeet/kinnas 50 g beigeä (2650) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n Unni-lankaa (100
% villa, 50 g = 70 m), 30 g viininpunaista (4065), 20 g punaista (4219) ja 10 g
pinkkiä (4627) Lykke-lankaa (85 % villa, 15 % polyamidi, 50 g = 100 m).
Tunisialainen koukku nro 6.
Tiheys 16 s ja 15 krs
Koukkuamisesta Koukkuamisessa yksi kerros sisältää poiminta- ja paluuvaiheen. Poiminta- eli keräysvaiheessa silmukoita kerätään yksitellen koukulle. Poimintavaiheessa muodostuu pystysuoria silmukoita. Paluu- eli päättelyvaiheessa koukulle kerätyt silmukat päätellään vetämällä lanka silmukoiden
läpi. Paluuvaiheen silmukat muodostavat vaakasuoran silmukoita sitovan ketjun. Poiminta ja paluuvaiheet voidaan koukuta yhdellä langalla tai käyttää kahta
erivahvuista lankaa, jolloin silmukat poimitaan paksummalla langalla ja päätellään
ohuemmalla. Koukku viedään poimintavaiheessa joko yksitellen edellisen kerroksen pystysuorien silmukoiden läpi (= perusmalli) tai vaakasuorien silmukoiden ali
(kangasmainen malli). Paluuvaiheessa lanka vedetään kahden tai useamman silmukan läpi. Näin muodostuu erilaisia pintoja.
Työohje Raidallinen kinnas koukutaan perusmallilla. Ruudullisen kintaan perusmallipohjaan tehdään neulesilmukkamaisia pystyraitoja.
Raita-uunikinnas Virkkaa beigellä Unni-langalla aloitusketjuun 48 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.
Aloita koukkuaminen ja vaihda Lykke-langan värejä paluuvaiheissa seuraavasti: 10 cm viininpunaisella, 10 cm punaisella, 10
cm pinkillä. 1. krs (aloitus): Poimi ensin silmukoita koukulle seuraavasti: *Pistä koukku kjs:n läpi ja vedä Unni-lanka silmukaksi
koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa (kuva 1). Palaa sitten krs:n alkuun seuraavasti: Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähän
ja aloita paluuvaiheen koukkuaminen työn nurjalta puolelta: Vedä 2-kertainen Lykke-lanka ensimmäisen silmukan läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan silmukan (= 1 punainen ja 1 beige s) läpi*, toista *-* kunnes jäljellä on 2-3 s (kuva
2). Käänny ja kerää taas Unni-langalla 10-12 s koukulle (kuva
3). Jatka näin, kunnes krs:n kaikki s:t on koukuttu. 2. krs: *vie
koukku edellisen krs:n pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa (kuva 4), palaa kerroksen alkuun ja
koukkua paluuvaihe kuten 1. krs:lla. Koukkua 15 cm toistamalla 2. krs:sta. Lisää tämän jälkeen kintaan toiselle sivulle 6x1 s joka 3. krs. Tee lisäys aina krs:n poimintavaiheessa seuraavasti:
vie koukku kahden pystysuoran s:n välissä olevan vaakasuoran
s:n ali ja vedä lanka koukulle (kuva 5). Kun työssä on 30 krs, jätä peukaloa varten lisäysreunan molemmilta puolilta 8 s odottamaan (= 16 s). Koukkua lopuilla 38 s:lla vielä 12 krs ja aloita
kärkikavennus. Kavenna kintaan molemmilla sivuilla aina krs:n
poimintavaiheessa 2 s yhteen: vie koukku kahden pystysuoran langan alitse ja vedä lanka koukulle (kuva 6). 1. kavennuskerros: *koukkua 15 s, kavenna 2 kertaa peräkkäin 2 s yhteen*,
toista *-* vielä kerran (kerrokselta väheni 4 s). Kavenna vastaavasti jokaisella kerroksella, kunnes jäljellä on 18 s.
Ompele sitten kintaan kärki umpeen ja päättele lanka.
Peukalo Koukkua 16 s:lla. Lisää 1. krs:lla kintaan ulkoreunassa 1 s ja kavenna sisäsivusta vastaavasti 1 s. Koukkua 7 krs tai kunnes peukalo peittyy. Tee peukalon kärki kaventamalla koko ajan 2 s yhteen. Vedä lanka viimeisten
4 s:n läpi. Kiristä ja päättele lanka.
Jatkuu seuraavalla sivulla

Viimeistely Virkkaa beigellä langalla kintaan suuhun 1 krs kiinteitä silmukoita. Aloita ulkoreunasta ja jatka virkkaamalla 10 kjs ripustuslenkiksi, kiinnitä lenkki ps:lla reunaan ja virkkaa siihen vielä 10 ks. Päättele langat.
Ruutu-patakinnas Koukkua kintaaseen 1- ja 2-värisiä poikkiraitoja. Ota Unni-langan pää kerän sisältä. Virkkaa
aloitusketjuun 42 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Koukkua raidallisen kintaan ohjeella mutta tee kintaan alkuun rullautuva reunus koukkuamalla 3 krs perusmallia pelkällä beigellä langalla (ota langanpäät työhön sekä kerän sisäettä ulkopuolelta). Tee 3. krs:n paluuvaiheen jatkoksi ripustuslenkki: virkkaa 15 kjs ja kiinnitä se nurjalle ps:lla, päällystä lenkki vielä ps:illa ja katkaise lanka. 4. krs: *poimi Unni-langalla 6 s ja tee sitten ”neulesilmukka” seuraavasti:
vie koukku 6. ja 7. s:n välissä olevan vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle, jätä 1 pystysuora silmukka väliin ja vie koukku taas seuraavan vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle, toista *-* vielä 5 kertaa = 6 neuleraitaa
(kuva 7). Koukkua paluuvaihe 2-kertaisella viininpunaisella langalla kuten perusmallissa mutta vedä lanka neulesilmukan kohdalla aina 3 koukulla olevan s:n läpi = 1 viininpunainen ja 2 beigeä silmukkaa (kuva 8). 5. krs: *poimi
Unni-langalla 6 s, vie sitten koukku neulesilmukan molemmilla puolilla vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle*,
toista *-* vielä 5 kertaa (kuva 9) ja koukkua paluuvaihe kuten 4. krs:lla. 6. krs: koukkua beigellä langalla kuten 5.
krs. Jatka toistamalla 5. krs:sta. Toista samalla paluuvaiheissa seuraavaa värijärjestystä: 5 krs viininpunainen, 5 krs
punainen, 5 krs pinkki ja koukkua jokaisen punaisen raidan jälkeen 1 krs beigellä Unnilla. 22. krs: lisää ripustuslenkin vastakkaiselle sivulle neuleraidan molemmille puolille 1 s seuraavasti = 44 s. 23.-24. krs: Koukkua ilman lisäyksiä. 25. krs: kuten 22. krs. 26. krs: Jätä lisäysten puolelta peukaloa varten 14 s odottamaan ja jatka 36 s:lla. 36.
krs: Aloita kärkikavennukset ja kavenna kintaan molemmilla sivuilla 2 s yhteen. 1. kavennuskrs: *kavenna 2 s yhteen, koukkua 14 s, kavenna 2 s yhteen*, toista *-* vielä kerran. Kavenna vastaavasti jokaisella kerroksella, kunnes
jäljellä on 16 s. Ompele sitten kintaan kärki umpeen ja päättele lanka.
Peukalo Koukkua 14 s:lla. Lisää 1. krs:lla kintaan ulkoreunaan 2 s ja kavenna sisäreunasta vastaavasti 2 s. Koukkua 7 krs tai kunnes peukalo peittyy ja kavenna sitten koko ajan 2 s yhteen. Vedä lanka viimeisten 4 s:n läpi. Kiristä
ja päättele lanka. Päättele langat.
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Kuva 1: Aloitus: Poimi kjs-renkaasta 10-12 s koukulle: vie koukku kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle. Käänny ja tee paluuvaihe.
Kuva 2: Paluuvaihe: päättele silmukat vetämällä lanka aina kahden silmukan läpi.
Kuva 3: Toista poiminta ja paluuvaihetta kunnes kaikki krs:n s:t on koukuttu.
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Kuva 4: Poimintavaihe: Poimi 10-12 s koukulle: vie koukku pystysuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle.
Kuva 5: Lisäys tehdään poimintavaiheessa: vie koukku kahden pystysuoran s:n välissä olevan vaakasuoran s:n ali ja vedä
lanka koukulle.
Kuva 6: Kavennus tehdään poimintavaiheessa: vie koukku kahden pystysuoran langan alitse ja vedä lanka koukulle.
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Kuva 7: Neulesilmukan aloitus: vie poimintavaiheessa koukku yhden pystysuoran s:n molemmilla puolilla vaakasuoran s:n ali
ja vedä lanka koukulle.
Kuva 8: Vedä lanka paluuvaiheessa neulesilmukan kohdalla aina 3 koukulla olevan s:n läpi.
Kuva 9: Vie aloituskerroksen jälkeen koukku neulesilmukan molemmilla puolilla vaakasuoran s:n ali ja vedä lanka koukulle.

