VIRKATUT KÄSIPYYHKEET
Mallit Lankava Oy, Marja Rautiainen
Toteutus Marjukka Tyrväinen
RAITA-PYYHE
Koko n. 40x40 cm
Lanka 45 g valkaisematonta (9000), 25 g kullankeltaista (9032), 20 g sinistä (9051), 20 g keltaista (9034), 15
g vaaleansinistä (9050) Lankava Oy:n Esito virkkuulankaa (100 % merseroitu puuvilla, 200 g = 279 m ).
Virkkauskoukku nro 2,5-3 käsialan mukaan.
Tiheys 10 cm = 27 s
Työohje Silmukkaluku on jaollinen 4:llä -1 s. Virkkaa sinisellä langalla aloitusketjuun 107 s. 1. krs: Virkkaa 3
p+3 kjs+1 ks koukusta lukien 4. kjs:aan (koukulla oleva
lasketaan mukaan), *jätä 3 s väliin, 3 p+3 kjs+1 ks samaan s.aan*. Toista *-* vielä 25 kertaa ja virkkaa 3 kjs
kääntymiseen. Huom. molempiin reunoihin muodostuu 4 p:n ryhmä ja keskelle 3 p:n ryhmiä. 2. krs: Virkkaa
*3 p+3 kjs+1 ks kjs-kaareen*. Toista *-* vielä 25 kertaa,
3 kjs kääntymiseen. Vaihda väriä: vedä uusi väri kerroksen viimeisen ks:n läpi (= kun koukulla on viimeisen
ks:n 2 s, vedä uusi väri s:iden läpi). Toista krs:sta 2. ja
virkkaa aina 2 krs samalla värillä: *2 krs kullankeltainen,
2 krs valkoinen, 2 krs keltainen, 2 krs vaaleansininen, 2
krs valkoinen, 2 krs kullankeltainen, 2 krs valkoinen, 2
krs sininen, 2 krs keltainen, 2 krs valkoinen, 2 krs vaaleansininen, 2 krs kullankeltainen, 2 krs valkoinen, 2 krs
keltainen, 2 krs valkoinen, 2 krs sininen*, toista *-* 1,5
kertaa (= 25 raitaa). Viimeinen krs: *1 ks kjs-kaareen,
4 kjs*, toista *-*, 1 ks viimeiseen kjs-kaareen, 1 ps. Katkaise ja päättele lanka.
Viimeistely Virkkaa pyyhkeen kulmaan 12 kjs:n ripustuslenkki ja päällystä se kiinteillä silmukoilla. Päättele langat.
PALAPYYHE
Koko n. 40x40 cm
Lanka 30 g valkaisematonta (9000), 30 g vaaleansinistä (9050), 30 g sinistä (9051) ja 20 g keltaista (9034) Lankava Oy:n Esito virkkuulankaa.
Virkkauskoukku nro 2,5-3 käsialan mukaan.
Työohje Virkkaa 16 samanlaista palaa. Virkkaa keltaisella langalla aloitusketjuun 6 s ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 3 kp (= kaksoispylväs) yhteen (= virkkaa ensin 3 kjs ja sitten 2 viimeistä langankiertoa vaille valmista kp:stä
ja vedä lanka kerralla viimeisten 3 s:n läpi), *3 kjs, 3 kp yhteen (= virkkaa 3 viimeistä langankiertoa vaille valmista
p:stä ja vedä lanka kerralla viimeisten 4 s:n läpi)*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan = 8 pylväsryhmää. Vaihda valkoinen lanka. 2. krs: Siirry yhdellä ks:lla seuraavaan kjs-kaareen, 3 kjs, 3 p kjs-kaareen, 4 p seuraavaan kjskaareen, 6 kjs, *4 p kjs-kaareen, 4 p seuraavaan kjs-kaareen, 6 kjs*, toista *-* vielä 2 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan. 3.
krs: 3 kjs, 7 p, *3 p+3 kjs+3 p kjs-kaareen, 8 p*, toista *-* vielä 2 kertaa, 3 p+3 kjs+3 p kjs-kaareen, 1 ps 3. kjs:aan.
Vaihda keltainen lanka. 4. krs: 3 kjs, virkkaa 1 p jokaiseen s:aan ja 2 p+3 kjs+2 p kjs-kaariin. Sulje krs virkkamalla 1 ps 3. kjs:aan Vaihda vaaleansininen lanka. 5. krs: kuten 4 krs. Vaihda sininen lanka. 6. krs: virkkaa 1 ks jokaiseen pylvääseen ja 4 ks jokaiseen kjs-kaareen.
Viimeistely Yhdistä palojen sivut neulalla nurjalta silmukoiden etureunoista. Reunusta pyyhe virkkaamalla sinisellä
langalla 1 ks jokaiseen s:aan. Tee ripustin n. 2 cm:n etäisyydelle kulman kärjestä: virkkaa ketjusilmukoita ja päällystä ketju kiinteillä silmukoilla. Päättele langat.
Hoito- ja pesuohje Hienopesu 40 °C tai tarvittaessa kirjopesu 60 °C ilman huuhteluainetta. Kuosittelu kosteana.
Liota tahriintuneet tai pinttyneet pyyhkeet kylmässä vedessä ennen pesua.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

