VIRKATUT KORVARENKAAT
Malli Lankava Oy, Satu Virtanen
Koko 4 cm
Mustat korvarenkaat
Lanka 10 g mustaa (3) Lankava Oy:n merseroitua Merssi-puuvillalankaa.
Virkkauskoukku 1,25.
Muut tarvikkeet 24 kirkasta helmeä, 2 kpl 40 mm
korvakorurengasta ja 2 hopeista korvakorukoukkua (Sinelli).
Valkoiset korvarenkaat
Lanka 10 g valkaistua (2) Lankava Merssi-puuvillalankaa ja 1 m Lankavan heijastin-lankaa.
Virkkauskoukku 1,25.
Muut tarvikkeet 2 kpl 40 mm korvakorurengasta
ja 2 hopeista korvakorukoukkua (Sinelli).
Mustat korvarenkaat Pujota lankaan 12 helmeä. Virkkaa mustalla langalla aloitusketjuun
8 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. 1. krs: virkkaa renkaaseen 12 ks. 2. krs: 5 kjs, siirrä helmi
lähelle koukkua, 1 pp 1. ks:aan. *1 pp, siirrä helmi lähelle koukkua, 1 pp*. Toista *-*. 3. krs: *4
kjs, jätä 1 helmi väliin, 2 ks*. Toista *-*. 4 kjs, jätä
helmi väliin, 1 ks, 1 ps. 4. krs: Siirry ps:lla kjskaaren keskelle. Ota rengas vasempaan käteen
ja kiinnitä pitsi renkaaseen. Aloita kiinnittäminen
koukkupidikkeen juuresta: virkkaa *1 ks kjs-kaaren ja renkaan ympäri, 4 ks renkaaseen*. Toista
*-*. 1 ks kjs-kaaren ja renkaan ympäri. Katkaise
ja päätä lanka. Päättele langanpäät koukkupidikkeen yli vastakkaisiin suuntiin: toinen langanpää
pidikkeen edestä ja toinen takaa. Kiinnitä koukut
pidikkeisiin.
Valkoiset korvarenkaat Virkkaa valkoisella langalla aloitusketjuun 8 kjs ja sulje renkaaksi ps:lla.
1. krs: virkkaa renkaaseen 12 ks. 2. krs: 5 kjs,
1 pp samaan s:aan. *1 pp, 1 kjs, 1 pp*. Toista
*-* 10 kertaa. Sulje krs ps:lla. 3. krs: *4 ,kjs, jätä 1 ks väliin, 2 ks*. Toista *-* 10x. 4 kjs, 1 ks.
1 ps. 4. Katkaise lanka ja päättele. Vaihda työhön heijastinlanka ja kiinnitä pitsi renkaaseen.
Aloita kiinnittäminen koukkupidikkeen juuresta.
Virkkaa heijastinlanka tarvittaessa pienemmällä
koukulla. 4. krs: Aloita kjs-kaaren keskeltä. *1 ks
kjs-kaaren ja renkaan ympäri, 4 ks renkaaseen*.
Toista *-*. 1 ks kjs-kaaren ja renkaan ympäri.
Katkaise ja päättele lanka. Päättele langanpäät
koukkupidikkeen yli vastakkaisiin suuntiin, toinen
langanpää pidikkeen edestä ja toinen takaa. Kiinnitä koukut pidikkeisiin.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

