PELAKUU-MATTO
Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko n. 100x100 cm
Lanka 1 kg oranssia (119), 0,9 kg vaaleaa pinkkiä
(135), 0,8 kg tummansinistä (155) ja 0,5 kg luonnonvalkoista (1) Lankavan Esteri-ontelokudetta (100 %
polyesteri, 1 kg = n. 330 m).
Virkkauskoukku nro 10 tai 12 käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet palojen yhdistämiseen ryijyneula tai
vastaava paksu, isosilmäinen neula.
Työohje Virkkaa 9 palaa: 5 pinkillä kukalla ja 4 oranssilla kukalla. Tee valkoisella kuteella lenkkialoitus (=
kierrä kude vasemman etusormen ympäri, vie koukku lenkin läpi ja ota juokseva kude koukulle).
1. krs: 4 kjs, *2 p, 1 kjs*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 p,
1 ps 3. kjs:aan, siirry 1 ps:lla kjs-kaareen. Kiristä aloituslenkki vetämällä kuteen päästä.
2. krs: Virkkaa tummansinisellä 3 kjs+2 p kjs-kaareen, 1 kjs, *3 p+1 kjs kjs-kaareen*, toista *-* vielä 6
kertaa, 1 ps 3. kjs:aan. Siirry 2 ps:lla kjs-kaareen.
3. krs: Virkkaa oranssilla (pinkillä) 3 kjs+1 p+1 kjs+2
p kjs-kaareen, *2 p+1 kjs+2 p kjs-kaareen*, toista *-*,
1 ps 3. kjs:aan. Siirry 3 ps:lla seuraavaan kjs-kaareen.
4. krs: 3 kjs+6 p kjs-kaareen, *7 p kjs-kaareen*, toista *-*, 1 ps 3. kjs:aan.
5. krs: Virkkaa valkoisella 1 kjs, 6 ks, 1 ks pylväsryhmien väliin niin, että viet koukun 3. krs:n alta, *7 ks, 1
ks p-ryhmien väliin*, toista *-*, 1 ps 1 kjs:aan.
6. krs: virkkaa pinkillä (oranssilla) 1 kjs, 3 ks, 1 pp (=
puolipylväs), 1 p, 1 kp (= kaksoispylväs), 3-p (= kolmoispylväs)+2 kjs+3-p samaan s:aan, jatka 1 kp, 1 p, 1 pp, 4 ks,
1 pp, *4 ks, 1 pp, 1 p, 1 kp, 3-p+2 kjs+ 3-p samaan s:aan, 1 kp, 1 p, 1 pp, 4 ks, 1 pp*, toista *-* vielä 2 kertaa, 1 ps
1. kjs:aan.
7. krs: 3 kjs, 7 p, *2 p+2 kjs+2 p kulmaan, 17 p*, toista *-* vielä 3 kertaa, 9 p, 1 ps 3. kjs:aan.
8. krs: virkkaa tummansinisellä 1 kjs, 9 ks, *3 ks kulmaan, 21 ks*, toista *-* vielä 3 kertaa, 12 ks, 1 ps 1. kjs:aan.
Viimeistely Päättele kuteet näin: Pujota kude s:iden sisään ja sulata sen pää liekillä. Pujota pää vielä vastakkaiseen suuntaan ja ompele muutamalla pistolla kiinni mattoon. Näin kude ei purkaudu pesussa. Yhdistä palat. Merkitse ensin jokaisen kulman keskimmäinen ks: pujota merkkilanka s:n alta ja solmi päät yhteen). Asettele palat värijärjestykseen (pinkkikukkaiset maton kulmiin ja keskelle). Ota alarivistä vasen reunapala ja keskimmäinen pala, aseta
np:t vastakkain ja ompele ne reilun mittaisella sinisellä kuteella reunasilmukoistaan yhteen. Ota yläpuolelta seuraavat 2 palaa ja ompele ne samoin katkaisematta lankaa. Ompele näiden jatkoksi vielä ylimmät 2 palaa. Yhdistä loput
palat samoin alhaalta ylös. Ompele sitten palojen keskelle jääneet reunat. Reunusta matto.
1. krs: 1 ks jokaiseen s:aan ja 1 pp saumojen kohtiin.
2. krs: 1 ps jokaiseen s:aan. Päättele kuteet.
Lyhenteet
pp = puolipylväs: kierrä lanka koukulle, vie koukku s:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevien 3 s:n läpi.
p = pylväs: kierrä lanka koukulle, vie koukku s:n läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se 2 s:n läpi*, toista *-* vielä kerran.
kp = kaksoispylväs: kierrä lanka kahdesti koukulle, vie koukku s:n läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se 2 s:n läpi*,
toista *-* vielä 2 kertaa)
3-p = kolmoispylväs: kierrä lanka kolme kertaa koukulle, pistä koukku edelliseen kerrokseen, ota lanka koukulle ja
vedä läpi (= 5 s koukulla), *ota lanka koukulle ja vedä se 2 silmukan läpi*, toista *-* vielä 3 kertaa.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

