VIRKATUT PESIMET

(Suuri Käsityö 11-12/2012)

PESUTYYNY
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy,
Marja Rautiainen ja Pia Heilä
Koko n. 10 cm
Tarvikkeet 50 g valkaisematonta ja 50 g beige tai
musta Kauhavan Kangas-Aitan Varppi-kalalankaa
(100 % puuvilla, 500 g = n. 550 m) ja n. 1,5 dl
lasten kuulapyssyn muovikuulia (kuulia saa mm.
tavaratalojen leluosastoilta).
Virkkauskoukku nro 4 tai käsialan mukaan.
Työohje Tee valkaisemattomalla langalla lenkkialoitus: Ota langanpää oikeaan käteen ja pyöräytä se kahdesti vasemman etusormen ympäri
myötäpäivään. Vie koukku lankalenkin ja sormen
välistä taakse, ota juokseva lanka koukulle ja vedä se eteen, ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevan lenkin läpi (= 1 kjs).
1. krs: virkkaa renkaaseen 2 kjs, 9 p ja 1 p 3. kjs:aan = 10 p. Kiristä rengas vetämällä lujasti langan päästä.
2. krs: 1 kjs, *1 kpe (= kohopylväs eteen: lk, vie koukku etukautta edellisen krs:n pylväänvarren ali, vedä lanka koukulle ja tee pylväs loppuun), 1 ks*, toista *-* vielä 9 kertaa, 1 ps 1. kjs.aan. 3. krs: 1 kjs, *1 kpe, 2 ks*, toista *-* vielä 9 kertaa, 1 ps. 4. krs: 1 kjs, *1 kpe, 3 ks*, toista *-* vielä 9 kertaa, 1 ps. 5. krs: 1 kjs, *1 kpe, 4 ks*, toista *-* vielä
9 kertaa, 1 ps. 6. krs: 1 kjs, *1 kpe, 5 ks*, toista *-* vielä 9 kertaa, 1 ps = 60 s.
Virkkaa toinen samanlainen kappale eri värillä tyynyn yläpalaksi. Yhdistä palat: virkkaa alapalan värillä 1 ps jokaisen silmukkaparin läpi viemällä koukku ensin yläpalan s:n takareuna läpi ja vielä alapalan molempien silmukkareunojen läpi. Jätä viimeinen sektori auki, täytä tyyny kuulilla ja sulje reuna loppuun.
Panta Jätä alkuun n. 15 cm lankaa ja virkkaa aloitusketjuun 5 kjs.
1. krs: 1 ks 2. kjs:aan, 4 ks, 1 kjs kääntymiseen. 2. krs: 4 kjs, 1 kjs kääntymiseen. Virkkaa 23 krs tai sopiva pituus
toistamalla 2. krs:sta. Vedä lanka viimeisen s:n läpi ja katkaise n. 15 cm:n päästä. Ompele pannan päät yläpalan
vastakkaisten sektorien ulkoreunoihin. Päättele langat.

SELÄNPESIN
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Marja Rautiainen
Koko n. 60 cm + sangat
Tarvikkeet 140 g valkaisematonta ja 40 g mustaa Kauhavan Kangas-Aitan Varppi-kalalankaa.
Virkkauskoukku nro 4 tai käsialan mukaan.
Tiheys 17 s = 10 cm
Työohje Virkkaa aloitusketjuun 103 kjs.
1. krs: 1 p 4. s:aan (koukulla olevaa ei lasketa), 99 p ja 2 kjs kääntymiseen. 2. krs: *1 kpe (= kohopylväs eteen: lk,
vie koukku etukautta pylväänvarren ali, vedä lanka koukulle ja tee pylväs loppuun), 1 kpt (= kohopylväs taakse: lk,
vie koukku takakautta edellisen kerroksen pylväänvarren ali, vedä lanka koukulle ja tee pylväs loppuun)*, toista *-*,
1 kpe, 1 p kjs-kaareen (= vie koukku krs:n lopussa olevan kjs-kaaren ali ja virkkaa 1 p), 2 kjs kääntymiseen.
3. krs: *1 kpt, 1 kpe*, toista *-*, 1 kpt, 1 p kjs-kaareen, 2 kjs kääntymiseen. Toista 2.-3. krs:ia. Päättele lanka, kun
työssä on 10 krs. Reunusta kappale mustalla langalla virkkaamalla 1 ps jokaisen s:n takareunaan ja päätyihin 10
ps löyhästi.
Sangat Jätä alkuun ja loppuun n. 15 cm lankaa sankojen ompeluun. Virkkaa mustalla langalla aloitusketjuun 61
kjs. 1. krs: 1 ks 2. kjs:aan, 59 ks, 1 kjs kääntymiseen. 2. krs: 60 ks. Ompele sangan päät pesimen lyhyen sivun
keskelle. Tee toinen sanka samoin. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

