VUOKKO-MATTO
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen ja Marjukka Tyrväinen
Koko n. 100 cm
Lanka 2,5 kg vaaleanpunaista (29), 500 g pinkkiä (31)
ja 200 g valkaisematonta (02) Lankavan Lilli-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % muita kuituja, 1 kg =
n. 220 m).
Virkkauskoukku nro 12 tai käsialan mukaan.
Tiheys 4,5 krs = 10 cm kohopylväitä
Työohje Tee valkaisemattomalla kutella lenkkialoitus
(= kierrä lanka vasemman etusormen ympäri, vie koukku lenkin läpi ja vedä juokseva lanka koukulle). Huom.
Ontelokudetta ei tarvitse kutistaa virkkaustöihin.
1. krs: 4 kjs, *2 p, 1 kjs*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 p, 1
ps 3. kjs:aan, 1 ps kjs-kaareen.
2. krs: 3 kjs+2 p kjs-kaareen, 1 kjs, *3 p+1 kjs kjs-kaareen*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan.
3. krs: 3 kjs+1 p+1 kjs+2 p kjs-kaareen, *2 p+1 kjs+2 p
kjs-kaareen*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan, 1
ps p:seen, 1 ps kjs-kaareen.
4. krs: 3 kjs+6 p kjs-kaareen, *7 p kjs-kaareen*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan. Vaihda työhön pinkki kude.
5. krs: 1 kjs, 6 ks, 1 ks pylväsryhmien väliin niin, että viet koukun 3. krs:n alta, *7 ks, 1 ks pylväsryhmien väliin kuten edellä*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 1.
kjs:aan.
6. krs: 2 kjs, 5 ks, 1 pp, 1 p, *1 pp, 5 ks, 1 pp, 1 p*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps 2. kjs:aan.
7. krs: 3 kjs, 2 p, *2 p samaan s:aan, 3 p*, toista *-*, 1
ps 3. kjs:aan = 80 s. Sulje kaikki krs:t samoin.
8. krs: 3 kjs, *2 p samaan s:aan, 4 p*, toista *-* = 96 s.
9. krs: 3 kjs, 3 p, *2 p samaan s:aan, 7 p*, toista *-* = 108 s.
10. krs: 3 kjs ja 1 p kjs:n juureen, *8 p, 2 p samaan s:aan*, toista *-* = 120 s. Vaihda työhön vaaleanpunainen
kude.
11. krs: 3 kjs, 2 p, *2 p samaan s:aan, 4 p*, toista *-* = 144 s.
12.-13. krs: 3 kjs, *1 kpe (= kohopylväs edestä: ota lanka koukulle, vie koukku etukautta edellisen krs:n pylväänvarren ali, ota lanka koukulle ja virkkaa p loppuun), 1 kpt (= kohopylväs takaa: ota lanka koukulle, vie koukku takakautta edellisen krs:n pylväänvarren ali, ota lanka koukulle ja virkkaa p loppuun)*, toista *-*, 1 kpe.
14. krs: 3 kjs, 2 p, *2 p samaan s:aan, 3 p*, toista *-* = 180 s.
15. krs: 3 kjs ja 1 p kjs:n juureen, *4 p, 2 p samaan s:aan*, toista *-* = 216 s.
16.-17. krs: kuten 12.-13. krs.
18. krs: 3 kjs, 4 p, *2 p samaan s:aan, 11 p*, toista *-* = 234 s.
19. krs: 3 kjs ja 1 p kjs:n juureen, *12 p, 2 p samaan s:aan*, toista *-* = 252 s.
20.-21. krs: kuten 12.-13. krs.
22. krs: 1 ps jokaiseen s:aan.
Viimeistely Päättele kuteet silmukoiden sisään ja ompele niiden päät muutamilla pistoilla nurjalle, jolloin ne eivät
purkaudu pesussa.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu valkaisuaineettomalla pesuaineella. Huolellinen huuhtelu. Kuosittele matto kuivumaan tasaiselle ilmavalle alustalle.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

