MUTKA-KAITALIINA
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen ja Marjukka Tyrväinen
Koko 26x190 cm
Lanka 300 g tummanharmaata (9091) Lankavan Esito-virkkuulankaa.
Virkkauskoukku nro 2 tai käsialan mukaan.
Työohje Virkkaa ensin kaksi mutkittelevaa pylväsnauhaa. Virkkaa
aloitusketjuun 11 kjs. 1.krs: 1 p koukusta lukien 8. kjs:aan, 3 p, 7
kjs. 2.-6.krs: 4 p, 7 kjs. 7.krs: 4 p, 3 kjs, vie koukku kolmen kjs-kaaren läpi ja yhdistä ne 1 ks:lla, 3 kjs. 8.-37.krs: Kuten 2.krs (= 30 krs).
38.krs: 4 p, 3 kjs, 1 ks 17. kjs-kaareen koukusta lukien, 3 kjs (= 16 kjskaarta mutkan sisällä). 39.-40.krs: kuten 2.krs. 41.krs: kuten 7.krs.
42.-52.krs: kuten 2.krs (= 11 krs). 53.krs: kuten 7.krs. (= 7 kjs-kaarta nauhan ulkoreunassa ja 2 kjs-kaarta yhdistettyjen kaariryhmien välissä). 54.-56.krs: kuten 2.krs (= 5 kjs-kaarta nauhan sisäreunassa).
57.krs: 4 p.
Yhdistä sisäreunan kjs-kaaret seuraavasti: virkkaa 3 kjs, ota 6 lk koukulle, vedä lanka kjs-kaaren läpi, *lk, vedä lanka 2 s:n läpi*, toista *-*
3 kertaa, jätä jäljellä olevat 5 s koukulle, virkkaa 3-p jokaiseen seuraavaan neljään kjs-kaareen mutta älä vedä lankaa viimeisen s:n läpi (= 9 s
koukulla), lk, vedä lanka 5 s:n läpi, *lk, vedä lanka 2 s:n läpi*, toista *-*
4 kertaa, 3 kjs. 6 kjs-kaarta on nyt yhdistetty samaan pisteeseen.
58.krs: kuten 2.krs. 59.krs: 4 p, 3 kjs, 1 p vastapäisen kjs-kaareen,
3 kjs. Toista 20 kertaa tai haluamasi pituus krs:t 14-59. Lopeta kerrokseen 42 ja virkkaa loppuun 4 p.
Kukat Virkkaa kukka ja kiinnitä se samalla pylväsnauhan sisäreunan 16 kjs-kaareen. Virkkaa 10 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Virkkaa renkaaseen 4 kjs, 2 yhteenvirkattua kp:tä (= *2 lk koukulle, vedä lanka renkaan läpi, lk, vedä lanka 2 s:n läpi*, toista *-* 2 kertaa, vedä lanka viimeisten 3 s:n läpi). Aloita kukan kiinnittäminen nauhan 16. kjskaaresta: *4 kjs, 1 p kjs-kaareen, älä vedä lankaa viimeisen s:n läpi, vaan jatka 1 p seuraavan kjs-kaareen, lk, vedä
lanka koukulla olevien 3 s:n läpi, 4 kjs, 3 yhteenvirkattua kp:tä renkaaseen (= *2 lk koukulle, vedä lanka renkaan läpi, lk, vedä lanka 2 s:n läpi*, toista *-* 3 kertaa, vedä lanka viimeisten 4 s:n läpi)*. Toista *-*, kunnes kukassa on 8
sakaraa ja se on kiinnitetty nauhan kaikkiin kahdekassan kaaripariin. Loppuun 4kjs, 1 ps 1. sakaran kärkeen. Katkaise ja päätä lanka. Virkkaa ja kiinnitä seuraavat kukat samoin.
Nauhojen yhdistäminen Virkkaa suora pylväsnauha ja kiinnitä se samalla mutkittelevien nauhojen keskelle. Aseta nauhat pöydälle kukattomat reunat vastakkain. Pistä koukku vasemman nauhan 1. kaareen, vedä lanka läpi ja
virkkaa 13 kjs. Jatka virkkaamalla 1. krs ketjun päähän. 1.krs: 1 kp toisen nauhan 1. kjs-kaareen, älä vedä lankaa
viimeisen s läpi, vaan jatka 1 kp seuraavaan kjs-kaareen, lk, vedä lanka koukulla olevien 3 s:n läpi, 3 kjs, jätä aloitusketjun 3 s väliin, 4 p aloitusketjuun. 2.krs: 3 kjs, 1 kp 1. kjs-kaareen vetämättä lankaa viimeisen s:n läpi, 1 kp
seuraavaan kjs-kaareen, vedä lanka viimeisten 3 s:n läpi, 3 kjs, 4 p edellisiin p:siin. 3.krs: 3 kjs, 1 kp edellisen kp:n
kanssa samaan kaareen, 1 kp seuraavaan kaareen, vedä lanka viimeisten 3 s:n läpi, 3 kjs, 4 p. Toista kerrosta 3,
kunnes molempien mutkittelevien nauhojen kaikki kaaret on kiinnitetty suoraan p-nauhaan. Huom. myös mutkia yhdistävät kjs-kaaret virkataan samoin.
Reunus Jatka reunustamalla liina katkaisematta lankaa. Virkkaa 3 ks kp:seen, 4 ks kjs-kaareen, 1 ks kuhunkin
p.seen, 3 ks kjs-kaareen, 1 ks kaaria yhdistävään s:aan, 3 ks kjs-kaareen. Virkkaa pitkällä sivulla aina 9 ks kjs-kaareen, 1 ps kaarien väliseen p:seen ja mutkia yhdistävään kaaripariin: 3 ks kaareen, 1 ks kaarien väliseen s:aan, 3
ks kaareen.
Viimeistely Höyrytä valmis liina nurjalta.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu ja tasokuivaus. Säilytä liina lieriön päälle rullattuna.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

