PUOLUKKA-MATTO
Malli Lankava Oy, Molla Mills
Koko 160 cm
Lanka 4 kg valkaisematonta (02), 2 kg punaista (14) ja
2 kg vihreää (11) Lilli-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % muut kuidut, 1 kg = n. 220 m).
Virkkauskoukku nro 9
Kirjovirkkaus suljettuna Virkkaa pylväitä ohjeen ja
ruutupiirroksen mukaan. Työssä on kokoajan 3 eriväristä kudetta, joista yhdellä virkataan ja samalla kaksi
muuta kulkevat silmukoiden sisällä. Vaihda kuteen väriä aina viimeisen pylvään lopussa eli vedä uusi väri viimeisten 2 silmukan läpi. Näin värinvaihtokohdasta tulee tasainen. Kiristä samalla myös silmukoiden sisällä
kulkevia kuteita kevyesti vetämällä, jolloin työn nurjalle
puolelle ei jää löysiä lenkkejä.
Työohje Kuusikulmainen matto virkataan pylväillä
kirjovirkkaustekniikalla.
1. krs: Tee valkaisemattomalla kuteella lenkkialoitus eli
taikarengas (= pyöräytä lanka etusormen ympäri, vie
koukku lenkin läpi, ota juokseva lanka koukulle ja vedä
se lenkin läpi, ota taas lanka koukulle ja vedä se koukulla olevan s:n läpi) ja virkkaa lenkkiin 1 kjs, 18 ks ja 1
ps 1. kjs:an. Virkkaa seuraava kerros valkaisemattomalla mutta ota mukaan myös punainen ja vihreä kude ja
virkkaa ne samalla silmukoiden sisään.
2. krs: 3 kjs+1 p samaan s:an, 1 p, 2 p samaan s:an, *1
kjs, 2 p samaan s:an, 1 p, 2 p samaan s:an*, toista *-*
vielä 4 kertaa, 1 kjs, 1 ps 3. kjs:an = 30 p. Työssä on nyt
6 pylväsryhmää, joita erottaa toisistaan 1 kjs.
3. krs: 3 kjs+1 p samaan s:an, 3 p, 2 p samaan s:an, *1
kjs, 2 p samaan s:an, 3 p, 2 p samaan s:an*, toista *-*
vielä 4 kertaa, 1 kjs ja 1 ps = 42 p. Aloita ja sulje kaikki
krs:t samoin.
4.-9. krs: Jatka vastaavasti niin, että jokaisen pylväsryhmän reunoille tulee aina lisäykset (= 2 p samaan
s:an), lisäysten väliin 1 p jokaiseen silmukkaan ja p-ryhmien väliin aina 1 kjs = 54 p, 66 p, 78 p, 90 p, 102 p ja
114 p.
10.-27. krs: Virkkaa kuviokerrokset ruutupiirroksen
mukaan.
28. krs: Virkkaa 1 krs kiinteitä silmukoita valkaisemattomalla langalla ja värilliset kuteet samalla silmukoiden sisään. Katkaise ja päättele kuteet.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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