POP-SEINÄVAATE
Malli Lankava, Molla Mills
Koko 90x115 cm
Lanka Lilli-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 %
polyesteri, 1 kg = n. 220 m) 2 kg vaaleanpunaista (29),
2 kg kaakaonruskeaa (5), 0,4 kg valkaisematonta (2) ja
0,4 kg sinapinkeltaista (21)
Virkkauskoukku 7 mm tai käsialan mukaan
Muuta 1,3 m, valkoista (2) Stafil-muoviverkkoa (100
% polypropeeni, lev. 100 cm), 2 m valkaisematonta (2)
matonkanttinauhaa (lev. 70 mm), vahvaa ompelulankaa (esim. Coats karhulanka nr. 30), tekstiililiimaa, yläreunaan 100 cm puutanko ja alareunan painoksi 90 cm
alumiinitanko 12 mm.
Työohje Kastele ja kuivaa ontelokude. Leikkaa muoviverkosta ensin pituussuuntaiset tiheät reunat pois ja sitten 95x127 ruudun kokoinen pala (sis. käännevarat 4
ruutua/reuna). Virkkaa työ piilosilmukoilla alhaalta ylöspäin, väriosio kerrallaan piirroksen 1 mukaan. Toista
piirroksen 38 s 2 kertaa ja virkkaa vasempaan reunaan
täydennykseksi vielä 11 s. Aloita vaaleanpunaisella kuteella verkon oikeasta alakulmasta (= 5. ruutu alareunasta ja oikeasta reunasta) näin: vie koukku ruudun läpi
ja yläpuolella olevasta ruudusta ulos, ota kude koukulle
ja vedä se koukulla olevan s:n läpi = 1 ps (piilosilmukka). Jatka näin piirroksen mukaan ja pidä kude kokoajan työn op:lla. Anna kuteen juosta esteettä ja tarkkaile
silmukoiden kireyttä, jotta verkko pysyy suorana. Virkkaa kaikki saman rivin s:t samaan suuntaan. Tee kääntymiseen aina 1 kjs ja lähde virkkaamaan viereiseltä riviltä tulosuuntaan. Virkkaa kerralla mahdollisimman iso
värialue katkaisematta kudetta. Virkkaa kaarevien muotojen s:t piirroksen 2 mukaan mutta älä hyppää kerrokselta alas- tai ylöspäin, vaan katkaise kude ja aloita uudelta riviltä. Virkkaa ensin vaaleanpunainen osuus, sen
jälkeen kuvion muut osat aina yksi väri kerrallaan. Solmi
kuteiden päät tiukasti työn np:lle ja liimaa niiden päät.
Viimeistely Taita jokaiselta reunalta 4 ruutua työn np:lle ja ompele käänteet karhulangalla. Tee tekstiilin ylä- ja alareunaan nauhakujat tankojen ripustusta varten näin: Puolita matonpääkantti ja huolittele leikkuureunat. Taita ja
höyrytä nauhan molempiin päihin 5 cm:n päärmeet ilman sisävaraa. Neulaa ja ompele nauhat käsin takaosan yläja alareunaan ja pujota niihin tangot.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Piirros 1

Piirros 2
123.
120.

katkaise lanka

1 kjs kääntymiseen

110.

100.

90.

80.

70.

60.

50.

40.

30.

20.

10.

11 s

42.

30.

20.
38 s toistuu 2x

10.

5.

5.

= vaaleanpunainen (29)
= sinapinkeltainen (21)
= valkaisematon (2)
= kaakaonruskea (5)

