SILMUKKAHUIVIT
Yksivärinen silmukkahuivi
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko 15x190 cm
Lanka 100 g syklaaminpunaista (313) Lankavan Esito-lenkkimohairia.
Virkkauskoukku nro 3.
Työohje Salomoninsolmu muodostuu yhdestä venytetystä ketjusilmukasta (vkjs) ja tätä sitovasta kiinteästä silmukasta (ks).
Virkkaa aloitusketjuun 60 solmuryhmää: Tee löysähkö aloituslenkki ja
Salomonin solmu seuraavasti: virkkaa *1 kjs ja venytä se n. 1,5 cm:n pituiseksi, ota lanka koukulle ja vedä se venytetyn kjs:n läpi. Vie koukku
nyt venytetyn silmukan ja koukulle otetun langan välistä taakse, vedä
lanka koukulle, ota taas lanka koukulle ja vedä se koukulla olevien 2 s:n
läpi*. Toista *-* 60 kertaa ja virkkaa loppuun 3 kjs kääntymiseen.
1 krs: Venytä 3. kjs ja virkkaa siitä 1 vkjs, *1 p seuraavaan solmuun,
1 vkjs koukulla olevasta silmukasta*. Toista *-* krs loppuun. Loppuun
1 p aloitusketjun 1. kjs:aan, 3 kjs kääntymiseen. Toista kerrosta 1 mutta
virkkaa viimeinen p aina edellisen krs:n kääntymisketjun 3. kjs:aan. Virkkaa yht. 14 krs. Päättele langanpäät.

Raidallinen silmukkahuivi
Koko 15x190 cm
Lanka 25 g sinivihreää (302), 25 g vihreää (322), 25 g sammalenvihreää (327), 15 g joulunvihreää (334), 15 g limenvihreää (37) ja 15 g tummanruskeaa (321) Lankavan Esito-lenkkimohairia.
Virkkauskoukku nro 3.
Työohje Virkkaa sinivihreällä aloitusketjuun 60 solmuryhmää: Tee löysähkö aloituslenkki ja Salomonin solmu seuraavasti: virkkaa *1 kjs ja
venytä se n. 1,5 cm:n pituiseksi, ota lanka koukulle ja vedä se venytetyn kjs:n läpi. Vie koukku nyt venytetyn silmukan ja koukulle otetun langan välistä taakse, vedä lanka koukulle, ota taas lanka koukulle ja vedä
se koukulla olevien 2 s:n läpi*. Toista *-* 60 kertaa ja virkkaa loppuun 3
kjs kääntymiseen.
1 krs: Venytä 3. kjs ja virkkaa siitä 1 vkjs, *1 p seuraavaan solmuun,
1 vkjs koukulla olevasta silmukasta*. Toista *-* krs loppuun. Loppuun
1 p aloitusketjun 1. kjs:aan, 3 kjs kääntymiseen. Toista kerrosta 1 mutta
virkkaa viimeinen p aina edellisen krs:n kääntymisketjun 3. kjs:aan. Virkkaa 2 krs ja vaihda väriä. Virkkaa yhteensä 9 raitaa seuraavilla väreillä:
sinivihreä, vihreä, sammalenvihreä, joulunvihreä, limenvihreä tummanruskea, sinivihreä, vihreä, sammalenvihreä. Päättele langanpäät. Pese
huivi käsin.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu tai villapesu 30 °C erillään muusta pyykistä. Huolellinen huuhtelu ja tasokuivaus. Puhdista pesukoneen rumpu
ja nukkasihti tarvittaessa.
Huom. Älä käytä huuhteluainetta EAJ-käsitellyn lenkkimohairtekstiilin
huuhteluun.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

