HEIJASTINNALLE
Malli Lankava Oy, Anita Huumo (1. palkinto Kauhavan Kangas-Aittan juhlavuoden käsityökilpailussa 2010)
Koko 9x9 cm
Lanka 10 g mustaa (9999) Lankavan Esito-virkkuulankaa ja 10 g ohutta heijastinlankaa.
Virkkauskoukku nro 2,5 ja 3.
Puikot nro 3.
Mallineule ainaoikein-neule: neulo kaikki krs:t
oikein
Työohje Virkkaa ensin nallen pää mustalla virkkuulangalla ja pienemmällä koukulla. Tee sormen
ympärille lenkki ja virkkaa renkaaseen 5 ks. Kiristä rengas vetämällä langan päästä.
1. krs: Virkkaa 2 ks jokaiseen s:aan (= 10 ks).
Virkkaa samalla langanpäät silmukoiden sisään.
2. krs: Toista * 2 ks samaan s:aan, 1 ks*
(= 16 ks).
3. krs: Toista * 2 ks, 2 ks samaan s:aan*
(=21 ks).
5.-8. krs: 21 ks.
9. krs: Laita massapallo ”kupin” sisään ja kavenna 2 ks yhteen koko krs:n ajan.
10. krs: kaventamatta.
11. krs: kavenna 2 ks yhteen koko krs:n ajan.
Virkkaa korvat, kuono, tassut ja ripustin kaksinkertaisella langalla (1 virkkuulanka ja 1 heijastinnauha) ja koukulla nro 3.
Korvat: Virkkaa aloitusketjuun 3 kjs ja sitten ketjun 1. s:aan 3 p ja 1 ps. Katkaise lanka Virkkaa toinen korva
samoin.
Kuono: Tee sormen ympärille lenkki ja virkkaa renkaaseen 5 ks. 1. krs: 5 ks.
Etutassut: Virkkaa tassuiksi 2 ”korkkiruuvia” seuraavasti: 10 kjs aloitusketjuun. Virkkaa 3 p 4. s:aan koukusta lukien. Jatka virkkaamalla jokaiseen s:aan 3 p.
Takatassut: 15 kjs aloitusketjuun. Pistä koukku 3. s:aan ja virkkaa jokaiseen s:aan 3 p.
Neulo nallen paita heijastinlangasta. Luo 10 s. Neulo 10 krs mallineuletta
11. krs: Jatka mallineuletta ja päätä keskimmäiset 2 s.
12. krs: Neulo mallineuletta ja luo pääteltyjen tilalle uudet 2 s. Neulo taas 10 krs ja päätä s:t. Ompele paidan sivusaumat ja jätä taitteen sivuille kädentiet. Sido etu ja takatassut yhteen ja pue paita.
Ripustin: Virkkaa 50 kjs, sulje ketju ps:lla, vedä lanka viimeisen kjs:n läpi. Katkaise heijastinnauha muutaman sentin päästä ja jätä n. 10 cm virkkuulankaa ompeluun. Päättele heijastinlanka silmukoiden sisään.
Panta: Virkkaa isommalla koukulla heijastinnauhasta 20 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Tarkista mitta sovittamalla
pantaa nallen päähän.
Viimeistely Ompele korvat ja kuono päähän. Ompele silmät heijastinnauhalla. Vedä vartalon langat pään sisään.
Ompele pää paikoilleen. Kiinnitä nallen päähän heijastinnauhapanta. Ompele ripustin muutamalla pistolla korvien
väliin. Kiinnitä ketjuun hakaneula.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

