VIRKATUT KÄSIPYYHKEET
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen ja Marjukka Tyrväinen
Koko Ruutu n. 37x37 cm ja Raita n. 38x38 cm
Lanka 60 g harmaata (9092), 40 g tummanharmaata (9091), 40 g valkaisematonta (9000), 35 g valkaistua
(9001) ja 30 g mustaa (9999) Lankavan Esito-virkkuulankaa (100 % puuvilla, 200 g = 279 m).
Virkkauskoukku nro 2,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys 10 cm = 27 s
Raita-pyyhe Virkkaa mustalla aloitusketjuun 107 kjs.
1. krs: Virkkaa 3 p+3 kjs+1 ks koukusta lukien 4.
kjs:aan (koukulla oleva lasketaan mukaan), *jätä 3 s väliin, 3 p+3 kjs+1 ks samaan s.aan*, toista *-* krs loppuun ja virkkaa 3 kjs kääntymiseen.
2. krs: Virkkaa *3 p+3 kjs+1 ks kjs-kaareen*, toista *-*
krs loppuun ja virkkaa 3 kjs kääntymiseen.
Toista 2. krs:sta ja raidoita näin: *, 2 krs harmaa, 2 krs
valkaisematon, 2 krs tummanharmaa, 2 krs harmaa, 2
krs valkaistu, 2 krs tummanharmaa, 2 krs valkaisematon, 2 krs musta*, toista *-* vielä 2 kertaa. Vedä uusi väri aina krs:n viimeisen ks:n läpi. Virkkaa 4 p viimeisen
krs:n viimeiseen kjs-kaareen. Käänny ja virkkaa päättelykerros näin: *4 kjs, 1 ks kjs-kaareen*, toista *-*, 1 ps.
Katkaise ja päättele lanka. Virkkaa pyyhkeen kulmaan
ripustuslenkki: Tee lenkin aloitussilmukka suoralle sivulle n. 2 cm:n päähän kulman kärjestä, virkkaa 12 kjs ja
kiinnitä lenkki 1 ps:lla viereisen sivun reunaan taas n.
2 cm:n päähän kulman kärjestä. Virkkaa lenkkiin 15 ks,
päättele langat ja höyrytä valmis pyyhe.
Ruutu-pyyhe Virkkaa tummanharmaalla aloitusketjuun
6 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 3 kjs (= 1. pylväs), 3 p, 3 kjs, *4 p, 3 kjs*, toista *-* vielä 2 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan ja 3 kjs kääntymisen. Sulje
kaikki krs:t samoin ja virkkaa aina krs:n loppuun 3 kjs kääntymiseen.
2. krs: Virkkaa valkaistulla 2 p+3 kjs+3 p kjs-kaareen, 2 kjs, *3 p+3 kjs+3 p kjs-kaareen, 2 kjs*, toista *-* vielä 2 kertaa.
3. krs: Virkkaa harmaalla 2 p, *2 p+3 kjs+2 p kjs-kaareen, 3 p, 2 kjs, 3 p*, toista *-* vielä 2 kertaa, 2 p+3 kjs+2 p
kjs-kaareen, 3 p, 2 kjs.
4. krs: Virkkaa valkaisemattomalla 4 p, *2 p+3 kjs+2 p kjs-kaareen, 5 p, 2 kjs, 5 p*, toista *-* vielä 2 kertaa, 2 p+3
kjs+2 p kjs-kaareen, 5 p, 2 kjs. Huom. jokaisella krs:lla kulmien väliin virkattavien pylväiden määrä kasvaa 2:lla (= 7
p, 9 p, 11 p jne.).
Jatka vastaavasti ja toista seuraava raidoitus 2 kertaa: 1 krs musta, 1 krs valkaistu, 2 krs harmaa, 1 krs valkaisematon, 1 krs tummanharmaa, 1 krs valkaistu, 1 krs harmaa. Virkkaa sitten 1 krs mustalla, 1 krs valkaistulla ja 2 krs
harmaalla. Virkkaa vielä 1 krs valkaisemattomalla ja tee yhteen kulmaan 12 kjs ripustuslenkiksi. Virkkaa lopuksi 1
ks jokaiseen s:aan, 3 ks kulmiin ja 15 ks ripustuslenkkiin.
Viimeistely Päättele langat ja höyrytä valmis pyyhe.
Hoito- ja pesuohje Pese 60 asteen kirjopesussa, kuosittele kosteana ja höyrytä. Liota likainen ja pinttynyt patalappu kylmässä vedessä ennen pesua.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

