SAMETTIRUUSU-NEULATYYNY
(Kauhavan Kangas-Aitan Hinnasto 2009-2010)
Malli ja toteutus Kauhavan Kangas-Aitta Oy,
Mirjam Ahopelto
Koko n. 13 cm, 6 kpl
Tarvikkeet 40 g vaaleaa pinkkiä (9013), 40 g pinkkiä
(9015), 40 g punaista (9021), 40 g oranssia (9022),
40 g keltaista (9034) ja 40 g valkoista (9001)
Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n Esito-virkkuulankaa 8/4.
Virkkauskoukku nro 2-2,5. Täytevanua.
Lyhenteet krs=kerros, s=silmukka, ps=piilosilmukka,
p=pylväs, kp=kaksoispylväs
Työohje Virkkaa ensin kaksi pyöreää palaa,
toinen pylväillä ja toinen kiinteillä silmukoilla.
Yläpuoli: Virkkaa aloitusketjuun 3 kjs ja sulje se
renkaaksi ps:lla.
1. krs: 1 kjs, virkkaa renkaaseen 6 ks. 1 ps 1. kjs:aan.
2. krs: 3 kjs. Virkkaa 2 p jokaiseen s:aan. 1 ps aloitusketjun 2. kjs:aan. Virkkaa pylväät silmukoiden molempien
reunojen läpi.
3. krs: 4 kjs. 2 kp jokaiseen s:aan. 1 ps aloitusketjun 3. kjs:aan. Virkkaa p:t tästä lähtien silmukoiden takareunaan.
4. krs: 4 kjs, 2 kp joka toiseen s:aan (lisäysten väliin 1 p). 1 ps.
5. krs: 4 kjs, 2 kp joka kolmanteen s:aan. 1 ps.
6. krs: 4 kjs, 2 kp joka neljänteen s:aan. 1 ps.
7. krs: 4 kjs. 2 kp joka viidenteen s:aan. 1 ps.
8. krs: 4 kjs. 1 kp jokaiseen s:aan. 1 ps. Päätä lanka.
Virkkaa röyhelöt kaksoispylväillä silmukoiden etureunaan: Virkkaa 4 kjs. Toista *2 kp, 3 kp* krs loppuun. Virkkaa
aloituslangan pää samalla silmukoiden sisään. Sulje krs virkkaamalla 1 ps aloitusketjun 3. s:aan. Päättele lanka.
Virkkaa kaikki krs:t samoin. Virkkaa pylväiden päälle halutessasi 1 krs kiinteitä silmukoita samalla tai eri värillä.
Alapuoli: Virkkaa kiinteillä silmukoilla kehänä (kerroksia ei suljeta ps:lla)
yläpuolen kokoinen pala. Aloita kuten yläpuoli.
2. krs: 2 ks samaan s:aaan.
3. krs: 2 ks joka toiseen s:aan.
4. krs ja kaikki parilliset krs:t: ilman lisäyksiä.
5. krs: 2 ks joka 3. s:aan.
6. krs: 2 ks joka 4. s:aan. Jatka vastaavasti. Virkkaa lisäysten väliin aina 1 s enemmän, kuin edellisellä lisäyskerroksella. Virkkaa 12 krs. Tarkista sitten, että krs:lla on sama määrä silmukoita, kuin yläpuolen viimeisellä krs:lla. Lisää seuraavalla krs:lla silmukoita tarvittaessa. Virkkaa loput krs:t ilman lisäyksiä.
Viimeistely Aseta palojen np:t vastakkain ja virkkaa reunat yhteen kiinteillä silmukoilla. Jätä täyttöaukko katkaisematta lankaa. Täytä tyyny vanulla ja virkkaa aukko kiinni.

