RANTALA-RANTAMATTO
Malli Lankava, Molla Mills
Koko 50x95 cm
Lanka 800 g valkaisematonta (2), 400 g mintunvihreää (9)
ja reunapitseihin 120 g vaaleanpunaista (29) Mini-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = n. 355
m).
Virkkauskoukku 7 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 12 s ja 6 krs = 10 cm
Muuta 200 g mintunvihreää (9) Lilli-ontelokudetta (80 %
kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = n. 220 m), pieni Alice A -nyörihaarukka ja kaksi kapeaa vyötä.
Kirjovirkkaus Matto virkataan tasona kahdella värillä ruutupiirroksen mukaan. Kuljeta toista väriä silmukoiden sisällä
koko työn ajan. Jätä sisällä kulkeva kude aina krs:n lopussa
työn nurjalle puolelle yhden pylvään päähän reunasta. Vaihda väriä aina pylvään puolivälissä eli virkkaa p:n viimeinen
langankierto uudella värillä. Pidä molemmat kuteet samalla
kireydellä koko työn ajan, jotta s:oiden sisällä kulkeva kude
ei jää liian löysälle.
Työohje Virkkaa luonnonvalkoisella kuteella aloitusketjuun
56 kjs. 1. krs: Ota mukaan mintunvihreä kude ja aloita kirjovirkkaus piirroksen 1 mukaan näin: 1 p 4. kjs:aan koukusta lukien, 10 p, *2 p mintulla, 12 p valkoisella*, toista *-* vielä 2 kertaa. Jatka ruutupiirroksen mukaan. Toista 1.-7. krs:ia
6 kertaa ja virkkaa loppuun vielä 1.-6. krs:t = 48 krs. Virkkaa
lopuksi maton molempiin päihin kaaripitsit vaaleanpunaisella kuteella piirroksen 2 mukaan. Katkaise ja päättele kuteet.
Kantohihna Tee kantohihna kahdesta kapeasta vyöstä ja
haarukkanyöristä. Katkaise vyöt 45 cm:n pituisiksi ja jätä
soljet niiden päihin. Tee vöihin reikiä mattorullan paksuuden
mukaan. Tee Lilli-kuteesta pienellä nyörihaarukalla 80 cm:n
pituinen nyöri pakkauksen ohjeen mukaan. Jätä nyörin molempiin päihin n. 20 cm kudetta lenkin ompelua varten. Taita nyörin päistä 10 cm, ompele lenkit kiinni kuteella ja pujota sitten vyöt lenkkien läpi. Jos vöistä jäi ylimääräisiä paloja,
tee niistä vyötteet ommelten päälle (kts kuva). Kiinnitä kantohihna mattorullan ympärille.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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