SPUTNIK-LELU
Malli Lankava Oy
Toteutus Marjukka Tyrväinen
Koko n. 26 cm kärjestä kärkeen
Lanka yhteensä 100 g erivärisiä Ulla-sukkalankoja (75
%, 25 % polyamidi, 100 g/kerä = n. 200 m).
Virkkauskoukku nro 3,5-4,
Muuta hakaneula, täytevanua, tylppä neula, kulkunen.
Työohje Tähdessä on 12 sakaraa. Jokainen sakara virkataan erikseen siten, että uusi sakara virkataan aina
edellisestä sakarasta. Sulje jokainen krs ps:lla.
1. sakara: Virkkaa aloitusketjuun 36 kjs ja sulje se piilosilmukalla renkaaksi.
1.-3. krs: 1 kjs, 35 ks. 1 ps.
4. krs: 1 kjs, *kavennus (vie koukku silmukan läpi, vedä lanka koukulle, vie koukku seuraavan s:n läpi, vedä taas lanka koukulle, vedä lanka koukulla olevien kolmen s:n läpi), 3 ks, kavennus*. Toista *-* 4 kertaa = 25
ks. 1 ps.
5.- 7. krs: 1 kjs, 25 ks. 1 ps.
8. krs: 1 kjs, *kavennus, 1 ks, kavennus*, toista *-* 4
kertaa = 15 ks.1 ps.
9.-11. krs: 1 kjs, 15 ks. 1 ps.
12. krs: 1 kjs, kavenna kaikki silmukat ja virkkaa kerroksen loppuun 1 ks. 1 ps. = 8 ks.
13. krs: 1 kjs, kavenna kaikki silmukat = 4 ks. Sulje
ps:lla. Katkaise lanka, pujota se viimeisten silmukoiden
läpi ja kiristä. Merkitse tämä 1. sakara hakaneulalla.
2. sakara: Virkaa aloitusketjuun 28 kjs. Kiinnitä ketju
piilosilmukalla 1. sakaran aloituskohtaan ja virkkaa sakaran reunaan 7 ks. Sulje aloitusketju renkaaksi ps:lla.
1. krs: 1 kjs, 35 ks renkaaseen. Jatka virkkaamalla kuten 1. sakara.
3. sakara: Virkkaa aloitusketjuun 22 kjs. Kiinnitä ketju ps:lla 2. sakaraan ja virkkaa sakaran reunaan 6 ks, sitten 7
ks 1. sakaran reunaan. 1 ps aloitusketjun 1. s:aan. Jatka virkkaamalla kuten 1. sakara.
4.-5. sakara: Kuten 3. sakara.
6. sakara: Virkkaa aloitusketjuun 15 s, 7 ks 5. sakaran reunaan, 7 ks 1. sakaran reunaan, sitten 7 ks seuraavan sakaran reunaan. 1 ps aloitusketjun 1. s:aan. Virkkaa kuten 1. sakara. 1. sakaran ympärillä on nyt 5 sakaraa. Sakarat
7-11 virkataan vastaavasti. Niistä muodostuu toinen kuuden sakaran kappale.
7. sakara: Virkkaa aloitusketjuun 22 s, 7 ks edellisen sakaran reunaan ja 7 ks seuraavan sakaran reunaan. Sulje
aloitusketju ps:lla. Virkkaa kuten 1. sakara.
8.-10. sakara: Virkkaa aloitusketjuun 15 kjs, 7 ks edellisen sakaran reunaan, 7 ks seuraavien kahden sakaran reunaan, sulje aloitusketju ps:lla. Virkkaa kuten 1. sakara.
11.sakara: Virkkaa aloitusketjuun 8 kjs, 7 ks edellisen sakaran reunaan, 7 ks seuraavien kolmen sakaran reunaan,
sulje aloitusketju ps:lla. Virkkaa kuten 1.sakara. Täytä tähti ja laita halutessasi vanun sekaan kulkunen.
12. sakara: Virkkaa 7 ks aukon jokaiselle sakarareunalle. Sulje krs ps:lla. Virkkaa kuten 1. sakara. Täytä viimeinen
sakara työn edetessä.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu ja huolellinen huuhtelu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

