PALAVIRKATTU PONCHO
Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko yksi koko
Lanka 300 g esim. viininpunaista (323)
Lankavan Alize Angora Gold simli -lankaa
(75 % akryyli, 10 % mohair, 10 % villa, 5 %
metallisoitu polyesteri, 100 g = n. 500 m).
Virkkauskoukku nro 3,5 tai käsialan mukaan.
Työohje Virkkaa ponchoa varten 78 samanlaista palaa. Virkkaa aloitusketjuun 12
kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 1 kjs, 24 ks renkaaseen ja 1 ps 1.
kjs:an.
2. krs: 7 kjs, *jätä 1 s väliin, 1 kp (= kaksoispylväs:), 3 kjs*, toista *-* vielä 10 kertaa, 1 ps 4. kjs:an.
3. krs: 1 kjs + 1 ks samaan s:an, *4 ks kjskaareen, 1 ks pylvääseen*, toista *-* vielä
10 kertaa, 4 ks kjs-kaareen, 1 ps 1. kjs:an.
4. krs: *7 kjs, jätä 4 ks väliin, 1 ks, 7 kjs, jätä 4 ks väliin, 1 ks, virkkaa sitten pitkä kulmasakara näin: 7 kjs, 1 ks 2. kjs:an koukusta lukien, 1 pp (= puolipylväs), 2 p, 2 kp,
jätä 4 ks väliin, 1 ks*, toista *-* vielä 3 kertaa, 1 ps 1. kjs:an kanssa samaan s:an.
5. krs: Siirry piilosilmukoilla kjs-kaaren keskelle ja virkkaa 1 ks, *7 kjs, 1 ks seuraavan
kjs-kaaren keskelle,
7 kjs, 1 ks kulmasakaran kärkeen, 7 kjs, 1 ks seuraavan kjs-kaaren
keskelle*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 1. ks:aan.
6. krs: 9 ks jokaiseen kjs-kaareen, 3 kjs jokaisen kulmasakaran kärkeen ja 1 ps 1. ks:an.
Virkkaa toinen pala samoin ja yhdistä sen viimeinen sivu 6. kerroksella 1. palaan näin: virkkaa 3. kulmasakaran jälkeen *4 ks kjs-kaareen, 1 ps toisen palan vastaavan ks:an, 4 ks kjs-kaareen*, toista *-*
vielä 2 kertaa, 3 kjs kulmasakaran kärkeen, 9 ks kjs-kaareen, 1 ps
1. ks:an. Jatka vastaavasti ja yhdistä seuraava pala aina edelliseen.
Huom. voit myös virkata kaikki palat valmiiksi ja yhdistää ne lopuksi ompelemalla niin, että sivujen 3 kaarta yhdistyvät toisiinsa kaarien
keskeltä yhdellä pistolla. Ompele kjs-kaariin varsipistoja mutta älä kiristä lankaa liikaa, jotta kjs-kaaret pysyvät muodossaan.
Suorista lopuksi pääntien reuna virkkaamalla ensin jokaisen kahden
etu- / takakappale
palan väliin kjs-kaaria ja päällystä kaaret kiinteillä silmukoilla.
1. krs: Aloita oikeanpuoleisen palan sivulta, alimman kjs-kaaren keskeltä ja kiinnitä siihen lanka, virkkaa sitten 7 kjs, 1 ks vastakkaisen palan kjs-kaaren keskelle, käänny ja virkkaa 9
ks kjs-kaareen, 1 ps 1 kjs:an.
2. krs: siirry 8 ps:lla palan seuraavaan kjs-kaareen, 1 ks, käänny, *7 kjs, 1 ks edellisellä kerroksella virkatun kjskaaren keskimmäiseen s:an*, toista *-* vielä kerran, käänny ja virkkaa *9 ks kjs-kaareen*, toista *-* vielä kerran, 1
ps edellisen krs:n 1. ks:an.
3. krs: siirry 8 ps:lla palan ylimpään kjs-kaareen, 1 ks, käänny, 7 kjs, 1 ks ed. krs:n kjs-kaaren keskimmäiseen
s:an*, toista *-* vielä 2 kertaa, käänny ja virkkaa *9 ks kjs-kaareen*, toista *-* vielä 2 kertaa, 1 ps 1. ks:an.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Katkaise lanka ja virkkaa pääntie spiraalina.
1. krs: Kiinnitä lanka kulmasakaran kärjessä olevaan kjs-kaareen ja virkkaa siihen 1 ks, virkkaa *7 kjs, 1 ks seuraavan kjs-kaaren keskelle* toista *-* vielä 2 kertaa, 7 kjs, 1 ks kulmasakaran kjs-kaareen**, toista *-** krs loppuun, 1
ps 1. ks:an.
2. krs: 9 ks jokaiseen kjs-kaareen, 1 ps 1. ks:an. Toista 1.-2. krs:ia vielä 2 kertaa.
7. krs: Siirry 1 ps:lla seuraavan kjs-kaaren keskelle, *5 kjs, 1 ks kjs-kaaren keskelle* toista *-* krs loppuun, 1 ps 1.
kjs:an.
8. krs: 7 ks jokaiseen kjs-kaareen, 1 ps 1. ks:an.
9. krs: Siirry ps:lla seuraavan kjs-kaaren keskelle, *3 kjs, 1 ks kjs-kaaren keskelle* toista *-* krs loppuun, 1 ps 1.
kjs:n.
10. krs: 5 ks jokaiseen kjs-kaareen, 1 ps 1. kjs:an.
Viimeistely Päättele langanpäät. Höyrytä valmis poncho nurjalta kuivan silitysliinan läpi.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu, huolellinen huuhtelu ja tasokuivaus.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

