AFRIKANKUKKA-PATALAPPU
Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko 19x19 cm (keskuspala 11,5x11,5 cm)
Lanka 5 g keltaista (9034), 10 g valkoista (9001), 10 g vaaleansinistä (9050),
25 g vaaleanvihreää (9044) Lankavan Esito-virkkuulankaa (100 % merseroitu
puuvilla, 200 g = n. 650 m).
Virkkauskoukku nro 3 tai käsialan mukaan.
Työohje Virkkaa 2 samanlaista kukkapalaa. Tee keltaisella langalla lenkkialoitus (= kierrä lanka vasemman etusormen ympäri,
vie koukku lenkin läpi ja vedä juokseva lanka koukulle).
1. krs: 4 kjs, *2 p, 1 kjs*, toista *-* vielä 6 kertaa,
1 p, 1 ps 3. kjs:aan, siirry 1 ps:lla kjs-kaareen.
2. krs: 3 kjs+2 p kjs-kaareen, 1 kjs, *3 p+1 kjs kjskaareen*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan,
siirry 2 ps:lla kjs-kaareen. Vaihda valkoinen lanka ja
aloita kukan terälehdet (kuva 1).
3. krs: 3 kjs+1 p+1 kjs+2 p kjs-kaareen, *2 p+1 kjs+2 p
kjs-kaareen*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan,
siirry 2 ps:lla seuraavaan kjs-kaareen.
4. krs: 3 kjs+6 p kjs-kaareen, *7 p kjs-kaareen*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan. Vaihda vaaleansininen lanka ja
aloita kukan tausta.
5. krs: 1 kjs, 6 ks, 1 ks pylväsryhmien väliin niin, että viet koukun
3. krs:n alta, *7 ks, 1 ks p-ryhmien väliin ja 3. krs:n alta*, toista *-*
vielä 6 kertaa, 1 ps 1 kjs:aan (kuva 2).
6. krs: 1 kjs, 3 ks, 1 pp, 1 p, 1 kp (= kaksoispylväs), 3-p+2 kjs+3-p samaan
s:aan (= 1. kulma), 1 kp, 1 p, 1 pp, 4 ks, 1 pp, *4 ks, 1 pp, 1 p, 1 kp, 3-p+2 kjs+
3-p samaan s:aan, 1 kp, 1 p, 1 pp, 4 ks, 1 pp*, toista *-* vielä 2 kertaa, 1 ps 1.
kjs:aan (kuva 3).
7. krs: 3 kjs, 7 p, *2 kp+2 kjs+2 kp kulmaan, 17 p*, toista *-* vielä 2 kertaa, 2 kp+2 kjs+2 kp kulmaan, 9 p, 1 ps 3.
kjs:aan. Vaihda valkoinen lanka.
8. krs: 3 kjs, 9 p, *2 p+2 kjs+2 p kulmaan, 21 p*, toista *-* vielä 2 kertaa, 2 p+2 kjs+2 p kulmaan, 11 p, 1 ps 3.
kjs:aan. Katkaise lanka. Virkkaa toinen samanlainen pala, jätä viimeinen s odottamaan ja päättele langat.
Jatka vihreällä langalla.
9. krs: Aseta palojen np:t vastakkain ja yhdistä reunat kiinteillä silmukoilla: 1 kjs, 11 ks, *2 ks+2 kjs+2 ks kulmaan,
25 ks*, toista *-* vielä 2 kertaa, 2 ks+2 kjs+2 ks kulmaan, 13 ks, 1 ps 1. kjs:aan (kuva 4).
10. krs: 3 kjs, 12 p, *1 p+2 kjs+1 p kulmaan, 29 p*, toista *-* vielä 2 kertaa, 1 p+2 kjs+1 p kulmaan, 16 p, 1 ps
3. kjs:aan.
11. krs: 3 kjs, *1 kpe = kohopylväs edestä: ota lanka koukulle, vie koukku etukautta edellisen krs:n pylväänvarren
ali, ota lanka koukulle ja virkkaa p loppuun (kuva 5), 1 kpt = kohopylväs takaa: ota lanka koukulle, vie koukku takaa edellisen krs:n pylvään varren ali, ota lanka koukulle ja virkkaa p loppuun (kuva 6)*, toista *-* kulmaan saakka,
1 p+2 kjs+1 p kulmaan, toista *-* jokaiselle sivulle ja virkkaa kulmat kuten edellä, 1 ps 3. kjs:aan. Toista 11. krs vielä 5 kertaa.
17. krs: 1 kjs, 1 ps jokaiseen s:aan, 3 ks jokaiseen kulmaan, 1 ps 1. kjs:aan.
Viimeistely Päättele langat ja tee ripustin. Virkkaa aloitusketjuun 25 kjs. Vie ketjun pää kulman läpi ja sulje se renkaaksi ps:lla. Tarkista samalla, että ketju ei kierrä. 1.-2. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan. 3. krs:
1 kjs, 1 ps jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan. Päättele langat.
3-p = kolmoispylväs: kierrä lanka kolme kertaa koukulle, pistä koukku edelliseen kerrokseen, kierrä lanka koukulle,
vedä läpi (= 5 s koukulla), *kierrä lanka koukulle, vedä 2 silmukan läpi*, toista *-* vielä 3 kertaa.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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