Pelargoni virkattu peitto teetee Salla

Tuotekoodi: SAL131

Pelargoni virkattu peitto
Malli: SAL131 Tekstiiliteolisuus Oy/ Anu Paljärvi
Koko: n. 136 x 180 cm
Lanka: teetee Salla (80% villa, 20% polyamidi, 50g=100m)
800 g luonnonvalkoista (01),
350 g vaaleanharmaata (14),
400 g limenvihreää (11),
350 g viininpunaista (22),
100 g turkoosia (16)
Virkkuukoukku: nro 4 tai 4,5 (valitse koukku käsialasi mukaan siten, että palan kooksi tulee n. 21,5 cm
kulmasta vastakkaiseen kulmaan mitattuna)
Lyhenteet:
ks = kiinteä silmukka
kst = kiinteä silmukka taakse: Pidä lanka työn takana, työnnä koukku ed. krs:n pylvään/kiinteän silmukan
ympäri työn takapuolelta eteen ja takaisin työn työn takapuolelle, ota lanka koukulle, vedä läpi, ota lanka
koukulle, vedä kahden koukulla olevan langan läpi.
p = pylväs
pp = pitkä pylväs
ps = piilosilmukka
kjs = ketjusilmukka
yht = yhteen
krs = kerros
Virkkaa paloja seuraava määrä:
Pala 1 5 kpl
Pala 2 7 kpl
Pala 3 6 kpl
Pala 4 6 kpl
Pala 5 10 kpl
Pala 6 12 punaista, 12 vihreää
Pala 7

10 kpl

Pala 8

8 kpl

Huom! Paloja virkatessa kannattaa viimeisen kerroksen jälkeen lankaa katkaistessa jättää langalle mittaa
palojen yhteenompelua varten.
Pala 1:
Virkkaa valkoisella aloitusta varten 6 kjs, liitä renkaaksi ps:lla.
1. Krs valkoisella: 3 kjs, 17 p kjs-renkaaseen, sulje ps:lla alun 3. kjs:aan.
2. Krs valkoisella: 4 kjs, *1 p seur p:een, 1 kjs* toista * - * krs loppuun. Vaihda harmaa lanka ja sulje krs
ps:lla alun 3 kjs:aan.
3. Krs harmaalla: 1 kjs, 1kst ed krs:n aloitusketjun ympäri, *2 kjs, kst* toista * - * krs loppuun, 2 kjs, vaihda
punainen lanka ja sulje ps:lla aloituskjs:aan.
4. Krs punaisella: 1 ps 2 kjs-lenkkiin, 3 kjs, 4 p samaan lenkkiin, * jätä seuraava 2 kjs-lenkki väliin, tee
seuraavaan 5 p* toista krs loppuun, jätä viimeinen kjs-lenkki väliin, sulje ps:lla alun 3. kjs:aan.
5. Krs punaisella: 3 kjs, 4 p yhteen, *4 kjs, pp edellisen krs:n pylväsryhmien väliin, 4 kjs, tee seuraavaan pryhmään 5p yhteen* toista krs loppuun, 4 kjs, 1 pp viimeisten p-ryhmien väliin, 4 kjs, vaihda valkoinen lanka
ja sulje krs ps:lla alun yhteenvirkattuun p:een.
6. Krs valkoisella: 3kjs, *5 kjs, tee pp:een kst, 5 kjs, 1p yhteenvirkattuun p:een* toista * - * krs loppuun, mutta
viimeisen p:n sijaan sulje krs ps:lla alun 3. kjs:aan.

7. Krs valkoisella: 1 ps kjs-lenkkiin, 3 kjs, 4 p samaan kjs-lenkkiin, virkkaa muihin kjs-lenkkeihin 5 p
kuhunkin, vaihda vihreä lanka ja sulje krs ps:lla alun 3. kjs:aan.
8. Krs vihreällä: 1 kjs, 1 ks jokaiseen p:een seuraavasti: 4 ks, *2 kjs, 15 ks* toista * - * krs loppuun,
viimeisellä toistolla tulee vain 10 ks, vaihda harmaa lanka ja sulje ps:lla alun kjs:aan.
9. Krs harmaalla: 3 kjs, 1 p jokaisen ks:n takareunaan, 2 kjs:n lenkkiin 1 p, 2 kjs, 1 p, jatka näin krs loppuun,
sulje ps:lla alun 3. kjs:aan. Katkaise lanka ja vedä s:n läpi.
Pala 2:
Virkkaa valkoisella aloitusta varten 6 kjs, liitä renkaaksi ps:lla.
1. Krs valkoisella: 3 kjs, 17 p kjs-renkaaseen, sulje ps:lla alun 3. kjs:aan.
2. Krs valkoisella: 4 kjs, *1 p seur p:een, 1 kjs* toista * - * krs loppuun. Vaihda turkoosi lanka ja sulje krs
ps:lla alun 3 kjs:aan.
3. Krs turkoosilla: 1 kjs, 1 kst ed krs:n aloitusketjun ympäri, *2 kjs, kst seur p:een* toista * - * krs loppuun, 2
kjs, sulje ps:lla aloituskjs:aan.
4. Krs turkoosilla: 1 ps 2 kjs-lenkkiin, 3 kjs, 2 p samaan kjs-lenkkiin, virkkaa jokaiseen 2 kjs-lenkkiin 3 p,
vaihda harmaa lanka ja sulje ps:lla alun 3. kjs:aan (=18 p-ryhmää).
5. Krs harmaalla: 3 kjs, jätä 2 p väliin, tee kaikkien p-ryhmien väliin 3 p, krs:n lopussa tee 2 p aloituskjsketjun juureen, vaihda vihreä lanka ja sulje ps:lla alun 3. kjs:aan.
6. Krs vihreällä: 1 kjs, 1 ks edellisen krs:n ali ennen ensimmäistä p-ryhmää, * 3 kjs, 1 ks seuraavaan pryhmien väliin* toista * - * krs loppuun, 3 kjs, 1 ps alun kjs:aan.
7. Krs vihreällä: 1 kjs, *1 kst ks:aan, 1 kjs, 1 ks 2krs alempana olevaan harmaan p-ryhmän keskimmäiseen
p:een, 1 kjs* toista * - * krs loppuun, sulje ps:lla alun kjs:aan.
8. Krs vihreällä: 1 kjs, *1 ks ks:aan, 1 ks kjs:aan* toista krs loppuun, vaihda valkoinen lanka ja sulje ps:lla
alun kjs:aan.
9. Krs valkoisella: 3 kjs, kahteen seuraavaan ks:aan 1 p kuhunkin, *1 p, 2 kjs, 1 p seuraavaan ks:aan, 11 p*
toista * - * 5 kertaa, 8 p, vaihda harmaa lanka ja sulje krs ps:lla alun 3. kjs:aan.
10. Krs harmaalla: 1 kjs, tee 1 ks jokaiseen p:een, tee jokaiseen 2 kjs –lenkkiin 1 ks, 2 kjs, 1 ks, virkkaa näin
krs loppuun, vaihda valkoinen lanka, sulje ps:lla alun kjs:aan.
11. Krs valkoisella: 3 kjs, 1 p jokaisen ks:n takareunaan, 2 kjs:n lenkkiin 1 p, 2 kjs, 1 p, jatka näin krs
loppuun, sulje ps:lla alun 3. kjs:aan. Katkaise lanka ja vedä s:n läpi.
Pala 3: Kuten pala 1, mutta krs:t 4-5 turkoosilla ja krs:t 6-7 harmalla ja krs 9 valkoisella.
Pala 4: Kuten pala 2, mutta krs:t 3-4 harmaalla, krs 5 punaisella, krs 9 harmaalla, krs 10 valkoisella ja krs 11
harmaalla.
Pala 5: Virkkaaminen aloitetaan palan keskeltä. Virkataan 1 krs:n raitoja valkoisella ja harmaalla. Tee
valkoisella langalla 6 kjs, liitä renkaaksi ps:lla.
1. Krs: 3 kjs, tee renkaaseen 2 p, *2 kjs, 3 p* toista * - * yhteensä 5 kertaa, 2 kjs, vaihda harmaa lanka, sulje
krs ps:lla alun 3. kjs:aan.
2. Krs: 3 kjs, tee koko krs:n ajan 1 p jokaiseen p:een, jokaiseen 2 kjs:n lenkkiin tee 1 p, 2 kjs, 1 p, sulje krs
ps:lla alun 3. kjs:aan seuraavan krs:n värillä.
3.-6. Krs: Kuten 2. krs.
7. Krs: 3 kjs, tee 1 p jokaiseen p:een, tee 2 kjs:n lenkkiin 4 p, jatka näin, sulje ps:lla alun 3. kjs:aan. Katkaise
lanka ja vedä s:n läpi.
Pala 6: Kuten pala 5 mutta yhdellä värillä (vihreä tai punainen).
Pala 7: Virkataan valkoisella. Tee 19 kjs.
1. Krs: tee 1. p koukusta lukien 4. kjs:aan, tee 1 p jokaiseen kjs:aan (= 16 p)
2. Krs: 3 kjs, 2 p seuraavaan p:een, 1 p jokaiseen p:een, 2 p edellisen krs:n alun 3. kjs:aan (=18 p)
3.-7. Krs: Kuten 2. krs (2 p lisääntyy joka krs:lla).

8.-13. Krs: 3 kjs, 2 p yhteen, virkkaa p:tä, kunnes 1 p ja edellisen krs:n 3 kjs-aloitusketju jäljellä, tee p:een ja
edellisen krs:n 3. kjs:aan 2 p yhteen. Seuraavalla krs:lla kavennusten välissä on 2 p vähemmän.
14. Krs: 3 kjs, 14 p, 1 p edellisen krs:n 3 kjs:aan.
Älä käännä työtä vaan jatka virkkaamista kappaleen sivua pitkin seuraavasti: 3 kjs, *1 p poikittain olevan
pylvään alta, 1 p krs:n vaihdoskohtaan* toista * - * yhteensä 7 kertaa, tee edellisen p:n kanssa samaan
kohtaan vielä 2 p (lisäys kulmaa varten), jatka * - * 7 kertaa (viimeinen p tulee alun kjs:ketjuun), tee 2 p
samaan kohtaan edellisen kanssa (kulma), 15 p aloitusreunaa pitkin, tee 2 p samaan kohtaan edellisen
kanssa (kulma), virkkaa kaksi seuraavaa sivua ja kulmaa kuten kappaleen toisella sivulla, viimeisellä sivulla
1 p jokaiseen p:een, 2 p viimeiseen p:een, sulje ps:lla alun 3. kjs:aan. Katkaise lanka ja vedä s:n läpi
Pala 8: Virkataan valkoisella. Tee palan 7 mukaan 7. krs:lle asti. Virkkaa sitten lyhyiden sivujen reunaa
pitkin samalla tavalla kuin palassa 7. Lisäykset kulmaa varaten tehdään kahteen keskimmäiseen kulmaan.
Huom, älä virkkaa enää pitkän sivun ympäri vaan päätä 3:n lyhyen sivun jälkeen tehden p kulmassa
olevaan 3. kjs:aan. Katkaise lanka ja vedä s:n läpi.
Päättele palojen langanpäät ulommaista lukuunottamatta. Kostuta palat ja asettele muotoonsa
kuivumaan. Asettele palat kuvan mukaiseen järjestykseen ja ompele ne toisiinsa kiinni käyttäen uloimman
krs:n langanpäitä. Virkkaa lopuksi 2 krs pylväitä peiton ympäri (tee kulmissa 2 p samaan kohtaan, jotta
kulmat eivät ala kipristellä). Viimeistele reunus höyryttämällä kostean liinan läpi.
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