SUKKULAPITSIKORUT
Kaulanauha ja korvakorut
Malli Lankava Oy, Maire Puroaho
Koko kaulanauhan pituus 50 cm, korvakoru 2x2 cm
Tekniikka sukkulapitsi (käpyilty pitsi, frivoliteepitsi)
Tarvikkeet 5 g valkaistua (011) Lankava Oy:n Mölnlycke-puuvillalankaa nm 4 (800 m/rulla), 1 pitsisukkula,
virkkauskoukku nro 1,5-2, korulukko ja korvakorukoukut.
Lyhenteet ks= kaksoissolmu, ls=lankasilmu, k=kiinnitys,
v=välilanka. Kaksoissolmujen määrä ilmoitetaan piirroksessa numeroin.
Työohje Sukkulapitsi perustuu sukkulalta tulevan langan varaan tehdyistä kaksoissolmuista. Kaksoissolmu
tehdään kahdessa vaiheessa: ensin alasolmu ja sitten
yläsolmu. Sukkulaa kuljetetaan oikealla kädellä vasemmassa kädessä olevan lankasilmun ympäri. Langan jatkokohta tehdään kahden solmun väliin.
Kaksoissolmu (ks):
Aloitus: Tartu sukkulaan oikean käden etusormella ja
peukalolla ja jätä lanka roikkumaan sukkulan taakse.
Ota langanpää vasemman käden peukalon ja etusormen väliin. Levitä muut sormet, kierrä lanka niiden yli
lenkiksi ja ota peukalon ja etusormen väliin. Pidä sukkulaa vaakasuorasti ja kiepauta vasen käsi suorana olevan langan ali. Lanka kulkee nyt pikkusormen takaa
muiden sormien yli. (kuva 1). Tee alasolmu.
Alasolmu: Vie sukkula vasemmassa kädessä olevan silmun läpi, tuo se takaisin silmulangan päältä ja vie oikeassa kädessä olevan langan alta (kuva 2). Kiristä solmu vetämällä sukkulasta tuleva lanka suoraksi, jolloin
solmu muodostuu vasemmassa kädessä olevasta silmusta. Alasolmu on nyt valmis. Jatka tekemällä yläsolmu.
Yläsolmu: Vie sukkula vasemmassa kädessä olevan silmun yläpuolelta oikealta vasemmalle, tuo sukkula takaisin
silmun alapuolelta ja vie se sitten oikean käden silmusta läpi (kuva 3). Kiristä sukkulasta tuleva lanka suoraksi (solmu muodostuu taas vasemmassa kädessä olevasta silmusta). Kaksoissolmu on nyt valmis.

Kuva 1
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Kuva 2

Kuva 3
Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Lankasilmu (ls): Kaksoissolmujen väliin tehdään lankasilmuja koristeeksi ja renkaiden liittämiseen. Jätä
kahden ks:n väliin n. 0,5 cm väli ja vedä solmut sitten
yhteen.

Välilanka (v): Kahden renkaan väliin jätetään 0,5 cm
lankaa.
Kaulanauha: Täytä sukkula: vie langanpää sukkulan sisällä olevan reiän läpi. Kierrä lankaa tiiviisti ja tasaisesti
sukkulan ulkoreunaan saakka. Jätä n. 50 cm:n pituinen
langanpää riippumaan. Tee 99 renkaan sukkulapitsi ohjeen tai piirroksen A mukaan. Aloita nuolella merkitystä
kohdasta ja seuraa piirrosta myötäpäivään. Kiinnitä korulukko ensimmäisen renkaan keskelle.
1. rengas: 4 ks, tee kiinnitys (k) mutta vedä lanka virkkauskoukulla korulukon reiän läpi. 4 ks, v.
2. rengas: toista 3 kertaa *3 ks, ls*. 3 ks, v. Toinen silmu on nyt valmis. Käännä työ.
3. rengas: toista 3 kertaa *4 ks, ls*. 4 ks, v. Käännä
työ. 4. rengas: 3 ks, k, toista 2 kertaa *3 ks, ls*. 3 ks, v.
Käänny.
5. rengas: 4 ks, k, toista 2 kertaa *4 ks, 1 ls*. 4 ks, v.
Käänny. Toista renkaita 4 ja 5.
Tee kaulanauhaa varten 6 kolmilehtistä kukkaa. Kiinnitä
kukka kaulanauhan isomman renkaan lankasilmuun samalla, kun teet sen toista rengasta.
1. rengas: 8 ks, ls, 8 ks, v.
2. rengas: 8 ks, k kaulanauhan 17. renkaaseen, 8 ks, v.
3. rengas: krs: 8 ks, ls, 8 ks. Katkaise ja päättele lanka.
Kiinnitä seuraavat kukat joka kolmanteen renkaaseen
(kukkien väliin jää 2 rengasta).

Kiinnitys (k): Kiinnitä lankasilmut toisiinsa virkkauskoukun avulla (kuva 4). Pistä koukku etukautta ls:n läpi. Venytä lankalenkkiä ja vie sukkula takakautta sen läpi. Kiristä lenkki vasemman käden sormilla.
Kuva 4

Rengas (r): Rengas on kaksoissolmujen ja lankasilmujen muodostama silmu. Kiristä valmis rengas aina seuraavasti: poista vasemman käden sormet silmusta ja
ota rengas etusormen ja peukalon väliin, jolloin solmut
eivät pääse kiertymään. Vedä sukkulasta tulevasta langasta, kunnes ensimmäinen ja viimeinen solmu asettuvat vierekkäin.

Korvakorut: Tee 2 kolmilehtistä kukkaa piirroksen B
mukaan. Kiinnitä koukku lankasilmun kärkeen.

Piirros B

Piirros A
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Merkkien selitys:
= lankasilmu (ls)
= välilanka (v)
= kiinnitys (k)
= aloitus
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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