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ADALMINAN HELMI -peitto

Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/Soile Olmari
5. pala Hyvä ja nöyrä sydän

Adalmina löysi tiensä vanhan ja köyhän eukon luo, joka sääli tyttöä ja otti hänet
vuohipaimenekseen. Adalmina oli hyvin tyytyväinen ja suuteli kiitollisena eukon
kättä. Adalmina oli nyt saanut sinisen haltiattaren lahjan. Sen, joka oli parempaa
kuin kauneus, äly ja rikkaus, nimittäin hyvän ja nöyrän sydämen.

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

OHJE

1) P: Virkkaa 8 kjs ja yhdistä ps:lla ympyräksi.

2) P: Virkkaa ympyrään 24 ks.

3) P: Virkkaa ympyrään 24 ks toisen kerroksen päälle.

4) P: Tee 3 pp:n kl kolmen peräkkäisen silmukan takareunaan ja kl:ien väleihin 5 kjs. Toista mallikerta kerros
loppuun = 8 kl ja 40 kjs.

5) P: Tee 5 ks kjs-ketjun ympäri ja 1 ks kl:iin. Toista mallikerta kerros loppuun = 40 ks kjs-ketjuissa ja 8 ks kl:eissa.

6) L: Virkkaa 3 p:ään kl seuraavasti: 1 KTp ketjun 5. ks:aan, pp 4. kerroksen kl:n keskelle ja 1 KTp ketjun 1. ks:aan.
Tee sitten 3 kjs ja 1 KTps ketjun 3. s:aan, 3 kjs, hy muut silmukat. Toista mallikerta kerros loppuun = 8 kl, 16 kjs-
ketjua ja 8 KTps.
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7) L: Virkkaa 3 ks kjs-ketjun ympäri, ota langankierto koukulle kjs-ketjun alta, hy ps, langankierto koukulle seuraavan
kjs-ketjun alta ja vedä lanka koukulla olevien kolmen kierron läpi. Tee sitten 3 ks kjs-ketjun ympäri ja 1 ks kl:iin.
Toista mallikerta kerros loppuun = 48 ks kjs-ketjuissa, 8 kolmen langankierron s:aa ja 8 ks kl:eissa.

8) S: Tee 1 p, 2 kjs ja 1 p samaan s:aan, hy 2 s. Tee 21 mallikertaa ja hy vielä 3 s. Tee vielä p samaan silmukkaan
kuin ensimmäinen p, 2 kjs. Yhdistä ps:lla 1. p:seen. Näin samassa silmukassa on 3 p.

9) S: Tee 3 ks kjs-ketjun ympäri ja 1 ks kahden p:ään väliin. Toista mallikertaa kerros loppuun = 21 ks pylväiden
väleissä ja 66 ks kjs-ketjuissa.

10) V: Virkkaa 1 ks, 1 kjs, hy 1 s. Virkkaa sitten pc, 1 kjs, hy 1 s. Toista mallikerta kerros loppuun = 22 pc, 44 kjs ja
22 ks.
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11) V: Virkkaa 1 ks ks:n keskelle, 1 ks kjs-ketjun ympäri, 1 ks pc:n keskelle sisään ja 1 ks kjs-ketjun ympäri. Toista
mallikerta kerros loppuun = 88 ks.

12) P: Virkkaa kulma: tee pc:n yläpuolella olevaan ks:aan 3 pp:ään kl, 2 kjs, 1 pp, 2 kjs ja 3 pp:ään kl samaan s:aan.
Hy 1 s ja tee sitten 1 p, 2 puolip, 3 ks, 8 ps, 3 ks, 2 puolip ja 1 p. Toista mallikerta joka sivulla = 4 kulmaa ja joka
sivulla 2 p, 4 puolip, 6 ks ja 8 ps.

13) L: Tee kulman ensimmäisen kjs-ketjun ympäri 3 puolip, 3 kjs, hy pp ja tee 3 puolip toisen kjs-ketjun ympäri.
Virkkaa sitten 22 KTpuolip. Toista mallikerta joka sivulla = 4 kulmaa ja joka sivulla 22 KTpuolip.

14) S: Tee kulman kjs-ketjun ympäri 2 p, 3 kjs ja 2 p. Virkkaa sitten 29 p. Toista mallikerta joka sivulla = 4 kulmaa ja
joka sivulla 29 p.

   

  
15) V: Tee 1 puolip kjs-ketjun ympäri, 1 neljän langankierron KEpp 12. kerroksen kulman pp:ään varren ympäri ja 1
puolip kjs-ketjun ympäri. Virkkaa sitten 15 KTpuolip, 2 kjs, hy 1 s, 1 pc, 2 kjs, 16 KTpuolip. Toista mallikerta joka
sivulla = 4 kulmaa ja joka sivulla 31 KTpuolip, 4 kjs ja 1 pc.
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16) P: Virkkaa 1 pc kulman pp:seen, 3 kjs ja 1 pc pp:ään vasemmalla puolella olevaa s:aan. Tee sitten 2 kjs, hy 1 s,
tee 15 KTpuolip, 1 pp pc:n alla olevan p:ään varren ympäri, 1 ks kjs:n ympäri, 1 ks pc:n keskelle, 1 ks kjs-ketjun
ympäri ja 1 pp kiinni samaan p:seen kuin edellinen pp. Tee sitten 16 KTpuolip, 2 kjs, hy 1 s. Toista mallikerta joka
sivulla = 4 kulmaa ja joka sivulla 4 kjs, 31 KTpuolip, 2 pp ja 3 ks.

   

       
17) L: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 2 p:ään kl, 3 kjs, 2 p:ään kl. Tee sitten 1 p pc:n keskelle, 1 p kjs-lenkin
ympäri ja 37 p, 1 p kjs-ketjun ympäri ja 1 p kulman pc:n keskelle. Toista mallikerta joka sivulla = 4 kulmaa ja joka
sivulla 2 p pc:n keskellä, 2 p kjs-ketjun ympärillä ja 37 p.

   

18) S: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 1 puolip, 1 viiden langankierron KEpp 15. kerroksen kulman pp:ään varren
ympäri ja 1 puolip kjs-ketjun ympäri. Tee sitten 19 KTpuolip, 1 KEpp 16. kerroksen 1. pp:ään varteen, 3 puolip ja 1
KEpp 16. kerroksen 2. pp:ään varteen. Tee vielä 20 KTpuolip. Toista mallikerta joka sivulla = 4 kulmaa ja joka sivulla
39 KTpuolip, 2 KEpp ja 3 puolip.

19) V: Tee kulmaan 2 puolip pp:seen, 3 kjs ja 2 puolip pp:n vasemmalla puolella olevaan s:aan. Virkkaa sitten 45
puolip. Toista mallikerta joka sivulla = 4 kulmaa ja joka sivulla 45 puolip.

20) P: Tee kulman kjs-ketjun ympäri 2 p:ään kl, 3 kjs ja 2 p:ään kl. Virkkaa 22 KTp, 1 KEpp kerroksen 18 KEpp:ään
varren ympäri 1 kjs, hy 2 s, 1 pc, 1 kjs, hy 2 s, 1 KEpp kerroksen 18 KEpp:ään varren ympäri, ja virkkaa vielä 23
KTp. Toista mallikerta joka sivulla = 4 kulmaa ja joka sivulla 45 KTp, 2 KEpp ja 1 pc.

21) S: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 3 ks, tee sivulle 24 ks, 2 ks kjs-ketjun ympäri, 1 ks pc:n keskelle, 2 ks toisen
kjs-ketjun ympäri ja vielä 25 ks. Mallikerta toistetaan vielä 3 kertaa = 4 kulmaa ja joka sivulla 54 ks.
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