VIRKATTUJA VIHANNEKSIA
Mallit ja toteutus Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Langat Lankavan Esito-virkkuulankaa (100 % merseroitu puuvilla, 200 g = 650 m)
Virkkauskoukku nro 1,75
Lyhenteet krs=kerros, kjs=ketjusilmukka, ps=piilosilmukka, ks=kiinteäsilmukka, pp=puolipylväs, p=pylväs,
kp=kaksoispylväs, 3-p=kolmoispylväs

RETIISI

Koko 2x5,5 cm
Lanka valkaisematonta (9000), vaaleaa pinkkiä (9013) ja pinkkiä (9015) ja
vihreää (9042) Esito-virkkuulankaa
Työohje Jätä alkuun n. 10 cm lankaa ompeluun. Virkkaa valkoisella langalla aloitusketjuun 6 kjs. Sulje ketju renkaaksi virkkaamalla 1 ps 4. kjs:aan koukulta lukien (alkuun jää 2 kjs:n ”häntä”). 1. krs: 2 kjs, 5 ks renkaaseen, loppuun 1 ps 2. aloituskjs:aan (= 6 s). 2. krs: 2 kjs, 1 ks, 2 ks jokaiseen s:aan,
loppuun 1 ps 2. kjs:aan vaalealla pinkillä. 3. krs: 1 ks jokaiseen s:aan.
4. krs: * 2 ks samaan s:aan, 1 ks*, toista *-* 6 kertaa (=18 s). Jatka pinkillä.
5.-8. krs: 18 ks. 9. krs: Kavenna 9x 2 ks yhteen (= 9 s), Täytä vihannespussimuovilla. 10. krs: 1 ks, kavenna 4x 2 ks yhteen (= 5 s). Virkkaa vihreällä 5
ks. Päätä langat.
Lehti: 9 kjs, jätä 1 kjs väliin, 8 ks, 1 kjs. Jatka virkkaamalla ketjun toiseen
reunaan: 5 ks, 1 ps, käänny, 1 kjs, 5 ks, 3 ks samaan kjs:aan (lehden kärkeen), 5 ks, 1 ps. Virkkaa 3 samanlaista lehteä ja kiinnitä ne naattiin. Päättele langat.

HERNE

Koko 1,5x8 cm
Lanka palkoon vihreää (9042) ja herneeseen lehmuksenvihreää (9040) Esito-virkkuulankaa
Työohje Virkkaa ensin palon etupuoli. *Virkkaa aloitusketjuun 28 kjs.
1. krs (op): 1 ks koukusta lukien toiseen kjs:aan, 1 pp, 1 p, 1 kp, 15x 3-p,
2 kp, 2 p, 2 pp, 1 ks, 1 ps*. Käännä palon np itseesi päin ja aloita herneiden
virkkaaminen toisella värillä aloitusketjun reunaan.
2. krs (np): Liitä uusi lanka ps:lla aloitusketjun viimeiseen ks:aan. Virkkaa 4
ps ja tee 1. pieni herne: 2 kjs, käännä op itseesi päin ja kiinnitä ketju ps:lla
kp:n varren ylimpään langankiertoon (vie koukku lk:n läpi oikealta vasemmalle), 2 kjs, 1 ps samaan s:aan kuin edellinen kjs, 4 ps palon aloitusketjuun.
Virkkaa tämän jälkeen 3 isoa hernettä: *3 kjs, käännä op itsesi päin ja virkkaa samaan s:aan 2 yhteenvirkattua kp:stä (tee kp:t viimeistä langanvetoa
vaille valmiiksi ja vedä lanka lopuksi koukulla olevien 3 s:n läpi), kiinnitä ryhmä ps:lla palossa olevan 3-p:n ylimpään langankiertoon, 3 kjs, kiinnitä ketju ps:lla p-ryhmän kanssa samaan s:aan, käännä np itseesi päin ja virkkaa 4
ps palon aloitusketjuun*, toista *-* 3 kertaa. Virkkaa vielä 1 pieni herne kuten
edellä ja 6 ps krs:n loppuun. Virkkaa takapuoli toistamalla ohjeen alussa oleva *-* ja loppuun vielä 20 kjs. Päätä lanka.
Viimeistely Aseta palkojen np:t vastakkain ja virkkaa yläreunat yhteen piilosilmukoin takapuolelta. Jäykistä palko halutessasi kartonkisuikaleella ja sulje
alareuna tikkipistoin. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

NEULOTUT PORKKANAT
Koko iso 2,5x10 cm, pieni 2x9 cm
Lanka oranssia (9022) ja tummanvihreää (9043) Esito-virkkuulankaa.
Sukkapuikot nro 2
Virkkauskoukku nro 1,75
Mallineule: Sileä neule suljettuna: neulo koko ajan oikein. 3 s:n lisäys: Neulo
1 s vuoroin saman s:n etu-, taka- ja etureunaan. 2 s:n nyöri: Luo 2 silmukkaa ja neulo krs oikein. Jatka kääntymättä: *Vie silmukat puikon toiseen päähän. Kuljeta lanka napakasti takaisin kerroksen alkuun vasemmalta oikealle
ja neulo krs o*. Toista *-* kunnes nyöri on halutun pituinen.
Iso-Porkkana: Luo 8 s. 1. krs: Neulo 3 s jokaiseen s:aan = 24 s. Jaa s:t kolmelle puikolle (3x8 s). Neulo 1 krs oikein. 3. krs: *3 s samaan s:aan, 1 o*,
toista *-*
12 kertaa (= 36 s). Neulo 3 krs o. 7. krs: *1 o, 2 o yhteen*, toista *-* 12 kertaa (= 24 s). Neulo 3 krs o. 11. krs: *2 o yht., 1 o*, toista *-* 8 kertaa (= 16 s).
Neulo 5 krs o. 17. krs: * 1 o, 2 o yht. *, toista *-* 5 kertaa, 1 o (= 11 s). Neulo 5 krs o. 23. krs: *2 o yht., 1 o*, toista *-* 4 kertaa, 2 o yht. (= 7 s). Neulo 5
krs o. 29. krs: 3x 2 o yht., 1 o, (4 s). Neulo 5 krs o. 35. krs: 2x 2 o yht. (= 2
s). Neulo 4 krs 2 s:n nyöriä. Neulo 2 o yhteen lanka työn takana. Päätä. Täytä porkkana vihannespussimuovilla tai langalla.
Pieni porkkana: Luo 6 s. 1. krs: Neulo jokaisesta s:sta 3 s (=18 s). Jaa silmukat kolmelle puikolle (3x6 s). Neulo 1 krs oikein 3. krs: *3 s samaan
s:aan, 1 o*, toista *-* 9 kertaa (= 27 s). Neulo 3 krs oikein. 7. krs: *1 o, 2 o
yhteen*, toista *-* 9 kertaa (= 18 s). Neulo 3 krs oikein. 11. krs: *2 o yht.,
1 o*, toista *-* 6 kertaa (= 12 s). Neulo 5 krs oikein. 17. krs: * 1 o, 2 o yht.
*, toista *-* 4 kertaa (= 8 s). Neulo 5 krs oikein. 23. krs: 4x 2 o yht. (= 4 s).
Neulo 5 krs o. 29. krs: 2x 2 o yht. (= 2 s). Neulo 4 krs 2 s:n nyöriä. Neulo 2 o
yhteen lanka työn takana. Päätä langat. Täytä porkkana.
Naatit: Virkkaa porkkanaan 5 lehteä vihreällä langalla. Kiinnitä lanka yläreunaan ja virkkaa reunan ympärille 5 ks. Jatka virkkaamalla *10 kjs, pistä
koukku 2. s:aan koukusta lukien ja virkkaa ketjuun 9 ps*, toista *-* jokaiseen
ks:aan. Päättele langat ja sulje naatti.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

