KOUKUTTU LATTIATYYNY
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko n. 60x60 cm
Lanka 700 g valkaisematonta (2), 350 g oranssia (8) ja
350 g harmaata (17) Lankava Oy:n Mini-ontelokudetta
(80 % kierrätyspuuvilla, 20 % muita kuituja).
Kaapelikoukku nro 11,5
Muut tarvikkeet 70x70 cm sisätyyny.
Tiheys 13 s ja 8,5 krs = 10 cm
Työohje Yksi koukkuamiskerros muodostuu poimintaja paluuvaiheesta. Silmukkaluku on jaollinen 4:llä+4 s.
Virkkaa 2 eriväristä palaa, toinen oranssilla ja valkoisella ja toinen harmaalla ja valkoisella. Virkkaa värillisellä
kuteella aloitusketjuun 80 kjs.
1. krs (aloituskerros): Poimi kjs-ketjusta silmukoita
koukulle oikealta vasemmalle: vie koukku ensin 2. kjs:n
läpi ja vedä värillinen kude koukulle, *vie koukku seuraavan kjs:n läpi ja vedä kude koukulle*, toista *-* vielä
kerran ja ota työhön valkoinen kude. Jatka toistamalla
*-* ja poimi vuoroin 2 s valkaisemattomalla ja 2 s värillisellä kuteella. Poimi krs:n ensimmäinen ja viimeinen
s aina värillisellä kuteella. Koukkua paluuvaihe vasemmalta oikealle kääntämättä työtä ja koukkua s:t poimintavaiheen väreillä: vedä kude 1. silmukan läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*,
toista *-* krs loppuun.
2. krs: Poimi silmukat pareittain ristiin ja vaihda samalla
värien paikkaa: *Vie koukku edellisen krs:n 2. pystysuoran s:n läpi ja vedä kude koukulle, vie koukku tämän
jälkeen 1. pystysuoran s:n läpi ja vedä kude koukulle*,
toista *-* krs loppuun ja poimi krs:n viimeinen s värillisellä kuteella. Koukkua paluuvaihe kuten 1. krs:lla. Toista 2.
krs:sta ja vaihda värien paikkaa aina poimintavaiheessa. Koukkua yht. 35 krs:sta. Päätä s:t poimintavaiheessa
oranssilla kuteella näin: *ota koukulle ensin silmukkaparin 1. s oikealta puolelta ja sitten 2. s vasemmalta puolelta,
ota lanka koukulle ja vedä se näiden kahden s:n läpi*, toista *-* krs loppuun. Jatka oranssilla kuteella ja reunusta
kappale piilosilmukoilla. Virkkaa palojen vastakkaisille sivulle sama määrä silmukoita, jolloin palat on helppo yhdistää.
Viimeistely Yhdistä palat virkkaamalla. Aseta palojen np:t vastakkain. Virkkaa sitten oranssilla kuteella harmaan
palan puolelta reunan ympäri 1 krs kiinteitä silmukoita (vie koukku vastakkaisten ps:iden läpi). Virkkaa jokaisen sivun ensimmäiseen ja viimeiseen s:aan 2 ks (= kulmat). Virkkaa viimeistä sivua n. 5 cm, laita sisätyyny paikoilleen ja
virkkaa sivu loppuun. Käänny ja virkkaa vielä 1 krs piilosilmukoita tyynyn oranssilta puolelta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

