HAARUKKAPITSIPELLERIINI
Malli ja toteutus Lankava, Annikki Orrenmaa
Koko yksi koko
Tekniikka haarukkapitsivirkkaus
Lanka 160 g tummanharmaata (319) Lankavan Esitolenkkimohairia (70 % mohair, 26 % villa, 4 % polyamidi,
240 g/vyyhti = n. 480 m).
Muuta pitsihaarukka, virkkauskoukku nro 4 ja hakaneuloja.
Työohje Virkkaa 4 eripituista 10 cm leveää haarukkapitsinauhaa. Merkitse jokaiseen nauhaan neljäsosat hakaneuloin. Virkkaa aloitussilmukka ja pujota se pitsihaarukan oikeaan piikkiin. Aseta pidike haarukan yläosaan.
Venytä aloitussilmukka niin pitkäksi, että solmukohta
asettuu haarukan keskelle ja vie lanka vasemman piikin taakse. Pidä lankaa vasemmassa kädessä. Käännä haarukka oikealta vasemmalle, jolloin aloituslenkki kääntyy vasemmalle. Aloita silmukoiden virkkaus: Vie
koukku aloituslenkin alta, ota lanka koukulle ja virkkaa
1 kjs. Pidä silmukka koukulla ja käännä haarukka oikealta vasemmalle. *Vie koukku vasemman lankalenkin
alta ja virkkaa 1 kjs*. Toista *-*. Kun haarukka tulee täyteen, vapauta lenkit muutamaa ylintä lukuun ottamatta
ja jatka virkkausta. Keri valmis pitsi rullalle.
1. nauha: 120 lenkkiä. Merkitse joka 30. lenkki hakaneulalla.
2. nauha: 140 s. Merkitse joka 35. lenkki.
3. nauha: 160 s. Merkitse joka 40. lenkki.
4. nauha: 180 s. Merkitse joka 45. lenkki.
Yhdistä nauhat toisiinsa pöydällä. Yhdistä ensin 1. ja 2. nauha. Aseta merkit kohdakkain. Virkkaa nauhojen lenkit
toisiinsa ilman lankaa: vie koukku lenkin läpi, ota toisen kaitaleen lenkki koukulle ja vedä se ensimmäisen läpi. Kavenna pidempi nauha lyhyeen sopivaksi ottamalla siitä 2 lenkkiä koukulle tasaisin välein. Näin saat nauhoihin kaarevan muodon. Aloita nauhojen yhdistäminen reunasta ja virkkaa ensin 3 lenkkiä yksitellen, jatka sitten toistamalla
*kavennus, 5 lenkkiä yksitellen*. Sido nauhan viimeinen lenkki langalla. Yhdistä 3. ja 4. nauha: 3 lenkkiä yksitellen,
toista *kavennus, 7 lenkkiä yksitellen*. Yhdistä lopuksi nauhaparit toisiinsa. Kavenna taas pidempi reuna lyhyempään sopivaksi: 3 lenkkiä yksitellen, toista *kavennus, 6 lenkkiä yksitellen*.
Viimeistely Virkkaa pääntiellä 3 lenkkiä yhteen yhdellä ks:lla ja lenkkien väliin 3 kjs. Vie koukku takakautta lenkkien
läpi, jolloin ne kiertyvät kahdeksikoksi. Virkkaa helmassa vastaavasti 2 lenkkiä yhteen yhdellä ks:lla ja väliin 3 kjs.
Tee ketjun keskimmäiseen s:aan 3 kjs:n nirkko. Vahvista kappaleen pääntie ja etureunat virkkaamalla 3 krs kiinteitä silmukoita. Virkkaa pääntien kulmissa 3 ks samaan s:aan. Virkkaa vielä 1 krs seuraavasti: *3 kjs, jätä 2 s väliin, 1
p, 3 kjs, jätä 2 s väliin, 1 ps*. Toista *-* krs loppuun. Tee etureunan kiinnittimeksi lenkkimohairista roseepitsikukka ja
kiinnitä sen taakse hakaneula.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

