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ADALMINAN HELMI -peitto

Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/Soile Olmari
8. pala Köyhän tytön onnellisuus

Adalmina oli paljon onnellisempi kaitsiessaan vuohia kuin kauneimpana
prinsessana. Nöyrän sydämen mukana tuli monta oivallista lahjaa, esimerkiksi hyvä
omatunto ja tyyni tyytyväisyys, lepo ja rauha, hyvyys ja rakkaus.

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

OHJE

1) P: Virkkaa 4 kjs ja yhdistä ympyräksi ps:lla.

2) P: Virkkaa ympyrään 12 ks.

3) P: Virkkaa vielä ympyrään 12 ks toisen kerroksen päälle.

4) P: Tee 4 pp:ään kl samaan s:aan, 8 kjs, hy 2 s. Toista mallikerta vielä 3 kertaa = 4 pp:ään kl ja 32 kjs.
HUOM! vaikka pala ns. kupruilee, siitä tulee lopulta hyvä.

5) L: Tee kl:iin 1 ks ja 9 ks kjs-ketjun ympäri = 4 ks kl:eissa ja 36 ks kjs-ketjujen ympäri.

6) S: Virkkaa kulma: tee 3 pp:ään kl edellisen kerroksen kl:n päällä olevaan ks:aan, 3 kjs ja 3 pp:ään kl samaan
s:aan. Virkkaa sitten 4 kjs, hy 4 s, tee ps kjs-ketjun 5. kjs:aan. Virkkaa sitten 1 kolmen langankierron pp kerroksen 4
ensimmäiseen hylättyyn s:aan ja sama toiseen hylättyyn s:aan. Tee vielä ps samaan s:aan kuin edellinen ps. Tee
sitten 4 kjs ja hylkää 4 s. Toista mallikertaa vielä 3 kertaa = 4 kulmaa ja joka sivulla 8 kjs, 2 ps, 2 kolmen
langankierron pp.

7) S: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 3 p:ään kl, 3 kjs ja 3 p:ään kl. Tee sitten kl:iin 1 KTpuolip ja 4 puolip kjs-ketjun
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ympäri, 1 puolip kahden pp:ään väliin, 4 puolip kjs-ketjun ympäri ja 1 KTpuolip kl:iin.  Toista mallikertaa vielä 3
kertaa = 4 kulmaa ja joka sivulla 2 KTpuolip, 8 puolip kjs-ketjun ympärillä, 1 puolip kahden pp:n välissä.

8) V: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 3 puolip, 3 kjs ja 3 puolip. Tee sitten 2 kjs, hy 2 s, tee 3 KTpuolip, 1 kjs, 1
neljän p:ään kl eri silmukoihin, 1 kjs, 3 KTpuolip, 2 kjs ja hy 2 s. Toista mallikertaa vielä 3 kertaa = 4 kulmaa ja joka
sivulla 6 kjs, 6 KTpuolip ja 1 neljän pylvään kl.

9) P: Tee kulman kjs-ketjun ympäri 2 puolip, 3 kjs ja 2 puolip. Virkkaa sitten 3 KTpuolip, 2 puolip kjs-ketjun ympäri, 3
KTpuolip, ja 2 puolip kjs-ketjun ympäri. Tee vielä 1 KTpuolip kl:iin, 2 puolip kjs-ketjun ympäri, 3 KTpuolip, 2 puolip
kjs-ketjun ympäri ja 3 KTpuolip. Toista mallikertaa vielä 3 kertaa = 4 kulmaa ja joka sivulla 13 KTpuolip ja 8 puolip.

10) L: Tee kulman kjs-ketjun ympäri 1 ks, 1 kolmen langankierron pp seitsemännen kerroksen kulman kjs-ketjun
ympäri ja 1 ks kulman kjs-ketjun ympäri. Virkkaa sitten 25 KTks = 4 kulmaa ja joka sivulla 25 KTks.

11) S: Virkkaa kulman pp:seen 3 ks ja sivulle 27 ks = 4 kulmaa ja joka sivulla 27 ks.
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