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ADALMINAN HELMI -peitto

 

Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Soile Olmari
1. pala Hyvät haltiattaret
Kun prinsessa Adalmina kastettiin, punainen haltiatar antoi hänelle
kummilahjaksi suuren puhtaan helmen ja kolme muuta lahjaa: ”Niin kauan
kuin Adalmina kantaa helmeä tykönänsä, pitää hänen päivä päivältä
tuleman yhä kauniimmaksi, yhä rikkaammaksi ja yhä älykkäämmäksi”.
Mutta jos hän helmensä kadottaa, hän samalla kadottaa kauneutensa,
rikkautensa ja älynsä. Niitä hän ei saa takaisin ennen kuin on jälleen
saanut helmensä.
Sininen haltiatar antoi Adalminalle yhden lahjan yhdellä ehdolla: ”Niin
kauan kuin prinsessalla on helmensä ja ne kolme lahjaa, niin kauan ei
minun lahjallani ole laisinkaan voimaa”. Mutta jos hän kadottaa helmensä,
hän saa lahjaksi nöyrän sydämen. (Adalminan helmi, Sakari Topelius)

 

Langanmenekit, merkkien selitykset yms. tekniset tiedot löydät pääohjeesta (linkki)

OHJE

1)      P: virkkaa 5 kjs ja yhdistä ympyräksi ps:lla.

2)      P: virkkaa ympyrään 16 ks.

3)      P: virkkaa vielä ympyrään 16 ks.

4)      P: virkkaa kahden langankierron pp:ään kl samaan s:aan, 5 kjs, hy 1 s, tee kl, 5 kjs, hy 1 s. Toista kierros
ympäri = 8 kl.

5)      S: Aloita mistä tahansa klusterista: tee 1 ks, 2 ks kjs-ketjuun, 1 kolmen langankierron pp kjs-ketjun edestä
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edellisen kerroksen hylättyyn s:aan, 2 ks kjs-ketjuun. Toista kierros ympäri = 8 pp.

6)      L: Tee pp:ään kl: 1 pp 4. kerroksen kl:n päällä olevaan ks:aan, hy 2 s, tee 1 pp pp:seen, hy 2 s, tee vielä 1 pp
kl:n päällä olevaan ks:aan. Vedä lanka kaikkien koukulla olevien 3 lenkin läpi = kl. Virkkaa sitten 8 kjs. Seuraava kl
aloitetaan niin, että kl:n 1. pp samaan silmukkaan kuin edellisen kl:n viimeinen pp. Toistetaan klustereita ja kjs-
ketjuja kierros ympäri = 8 kl ja 8 kjs-ketjua. Kiinnitä viimeinen kjs-ketju 1. klusteriin.

7)      L: Virkkaa 1 ks kl:n päälle, 4 ks kjs-ketjuun, 1 pp kjs-ketjun takaa samaan ks:aan kuin edellisen kerroksen
kaksi pp:tä, 4 ks kjs-ketjuun. Toista kierros loppuun = 8 pp.

8)      V: Virkkaa 1 pc kl:n päällä olevaan ks:aan, 2 kjs, hy 1 s, tee 2 p, 2 kjs, hy 1 s, tee pc pp:n päälle, 2 kjs, hy 1,
tee 2 p, 2 kjs, hy 1. Toista kierros loppuun = 16 pc.

9)      P: Tee 5 ps pc:n etureunan ympäri, 1 ps kjs-ketjuun (otetaan lanka kjs-ketjun alta), 1 ps kumpaankin p:seen, 1
ps kjs-ketjuun. Toista kierros ympäri. (VIDEO)
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10)   S: Virkkaa kolmen p:ään viuhka minkä tahansa pc:n keskelle sisään, 1 kjs, 1 ns kerroksen 8 kahden p:ään
väliin. Hy muut silmukat. Toista kierros loppuun = 16 viuhkaa ja 16 ns:aa.

    

11)   L: Virkkaa kulma: Tee kolmen pp:ään kl minkä tahansa ns:n päälle, 2 kjs, 1 pp, 2 kjs, kolmen pp:ään kl. Virkkaa
sen jälkeen 5 kjs, hy kjs, viuhka ja kjs, tee 1 puolip ns:n päälle, 5 kjs, hy kjs, viuhka ja kjs, tee 1 puolip ns:n päälle, 5
kjs, hy kjs, viuhka ja kjs, tee 1 puolip, 5 kjs, hy kjs, viuhka ja kjs. Toista mallikertaa vielä 3 kertaa. Muista yhdistää
ps:lla 1. kulman kl:iin.

      

12)   V: Tee kulman 1. kjs-ketjun ympäri 3 p:ään kl, 3 kjs, hy pp, tee 2. kjs-ketjun ympäri 3 p:ään kl. Virkkaa sen
jälkeen 2 p klusteriin, 5 puolip kjs-ketjuun, 1 puolip puolip:seen, 5 puolip ketjuun, 1 puolip puolip:seen, 5 puolip
ketjuun, 1 puolip puolip:seen, 5 puolip ketjuun ja 2 p klusteriin. Toista mallikertaa vielä 3 sivulla.

     

13)   P: Tee kulman kjs-ketjun ympäri 3 puolip, 3 kjs, 3 puolip. Virkkaa sen jälkeen 14 KTpuolip, joista ensimmäinen
tulee kl:n ympäri. Tee vielä 1 KEpuolip ja 14 KTpuolip, joista viimeinen tulee kl:n ympäri. Toista mallikertaa vielä 3
sivulla.

http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Adalminan_helmi_CAL/1_9.jpg
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Adalminan_helmi_CAL/1_9_toinen.jpg
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Adalminan_helmi_CAL/1_10.jpg
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Adalminan_helmi_CAL/1_10_toinen.jpg
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Adalminan_helmi_CAL/1_11.jpg
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Adalminan_helmi_CAL/1_11_toinen.jpg
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Adalminan_helmi_CAL/1_11_kolmas.jpg
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Adalminan_helmi_CAL/1_12.jpg
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Adalminan_helmi_CAL/1_12_toinen.jpg


14)   S: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 3 puolip, 3 kjs, 3 puolip. Tee sen jälkeen 17 KTpuolip, 1 KEpuolip ja 17
KTpuolip. Toista mallikertaa vielä 3 sivulla.

 

15)   L: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 2 p, 3 kjs, 2 p. Hy 2 s (joista toinen vaikeasti havaittava), tee 19 p, 1 KEp,
19 p ja hy 1 s. Toista mallikertaa vielä 3 sivulla.

16)   V: Tee kulman kjs-ketjun ympäri 2 puolip, 3 kjs, 2 puolip. Virkkaa sen jälkeen 21 KTpuolip, 1 KEpuolip ja 21
KTpuolip. Toista mallikertaa vielä 3 sivulla.

17)   P: Tee kulman kjs-ketjun ympäri 1 pc, 3 kjs, 1 pc. Virkkaa sen jälkeen 2 kjs, hy 1 s (vaikeasti havaittava),
virkkaa 22 KTp, 1 KEp, 22 KTp, 2 kjs ja hy 1 s. Toista mallikertaa vielä 3 sivulla.

18)   V: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 2 p, 3 kjs, 2 p. Tee sen jälkeen 1 p pc:n keskelle ja 2 p kjs-ketjun ympäri,
22 KTp, 1 KEp, 22 KTp, 2 p ketjuun ja 1 pc:n keskelle. Toista mallikertaa vielä 3 sivulla.

 

19)   S: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 3 ks ja sen jälkeen 56 ks. Toista mallikertaa vielä 3 sivulla.
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