
teetee Hilla

Tuotekoodi: HIL130



Päivänkakkara hame

Malli: Piia Maria Pekkanen
Koko: S-M-L-XL, lantion ympärys 98-106-114-122 cm, kokopituus 57-58-65-66 cm
Langanmenekki: teetee Hilla, valkoinen (01) 200-250-250-300 g, keltainen (04)
100-100-100-150 g (50g /180 m, 100% puuvilla)
Virkkuukoukku: nro 3 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet: sitruunankeltaista trikookangasta 55-55-60-60 cm,
kuminauhalankaa vyötärölle
Tiheys: 26 s= 10 cm pylväillä

Kukka
1. krs: 6 kjs keltaisella, sulje renkaaksi ps:lla. 2. krs: 3 kjs, 17 p kjs-renkaaseen, sulje krs ps:lla. 3.krs: 1 kjs, 17 ks,
vaihda väri valkoiseen ja sulje krs ps:lla. Nosta molempien lankojen päät virkattavan reunan päälle ja virkkaa
seuraavalla krs:lla n. 2 cm:n matkalta lankojen yli. Vedä langanpäät np:lle, kiristä ja leikkaa lyhyeksi. Langat on nyt
päätelty. 4. krs: 5 kjs ja 2 pp yhteen, 5 kjs, *3 pp yhteen, 5 kjs*, toista *-* krs:n loppuun ja sulje krs ps:lla.

Helma
1. rivi: Virkkaa yht 13-14-15-16 kukkaa ja yhdistä aina uusi kukka edelliseen piilosilmukoin. Virkkaa 13 terälehteä ja
12 terälehtien välistä kjs-lenkkiä normaalisti, ja virkkaa seuraavan lenkin kohdalla *2 kjs, 1 ps viereisen kukan
vastakkaiseen kjs-lenkkiin, 2 kjs, 3 pp yht.* Toista *-* vielä 2 kertaa. Virkkaa kerros loppuun normaalisti. Kiinnitä rivin
viimeinen kukka ensimmäiseen kukkaan 4., 5. ja 6. kjs-lenkin kohdalla ps:lla samalla tavalla kuin kiinnitykset edellä
on tehty. 2. rivi: Virkkaa yht 13-14-15-16 kukkaa ja yhdistä aina uusi kukka edellisen krs:n kukkiin sekä saman krs:n
edelliseen kukkaan piilosilmukoin. 1. kukka: Aseta kukka edellisen krs:n kukkien väliin kuvan osoittamalla tavalla.
Virkkaa 7 terälehteä ja 6 terälehtien välistä kjs-lenkkiä normaalisti ja seuraavan lenkin kohdalla virkkaa *2 kjs, 1 ps
alapuolella olevan kukan vastakkaiseen kjs-lenkkiin, 2 kjs, 3 pp yht.* Toista *-* vielä 2 kertaa.  Virkkaa samanlaiset
kiinnitykset seuraavien kolmen kjs-lenkin kohdalla seuraavaan alapuoliseen kukkaan. Virkkaa kerros loppuun
normaalisti. 2. kukka: virkkaa kiinnitykset alapuolisiin kukkiin kuten edellä ja virkkaa vielä samanlaiset kiinnitykset
saman krs:n edelliseen kukkaan seuraavan kolmen kjs-lenkin kohdalla. Kiinnitä viimeinen kukka ensimmäiseen
kukkaan 4., 5. ja 6. kjs-lenkin kohdalla. Virkkaa yht 8-8-9-9 riviä kukkia yhdistäen kuten edellä.

Vyötärö
Luo valkoisella 234-252-270-288 s pyöröpuikolle nro 2,5. Neulo 6-7-7-8 cm 1 o 1 n joustinta suljettuna neuleena.
Päätä s:t joustinta neuloen. Virkkaa koukulla nro 3 1 krs kiinteillä silmukoilla joustimen alareunaan. =234-252-2-
0-288 s. Sulje krs ps:lla ja aloita seuraava krs 1 kjs:lla. Virkkaa 1 krs ja kiinnitä kukkahelma samalla seuraavasti: *3
ks, ps kukan ylimmän terälehden jälkeiseen lenkkiin, 3 ks, 1 kjs, ps seuraavaan kukan lenkkiin, 1 kjs, 3 ks, 2 kjs, ps
seuraavaan kukan lenkkiin, 2 kjs, 3 ks, 2 kjs, ps seuraavaan kukan lenkkiin, 2 kjs, 3 ks, 1 kjs, ps seuraavaan kukan
lenkkiin, 1 kjs, 3 ks, ps seuraavaan kukan lenkkiin. * Toista *-* koko krs:n ajan.

Viimeistely
Aseta hame tasolle oikeisiin mittoihin ja höyrytä kevyesti kostean harsokankaan läpi. Aseta hame kaavaparille ja
jäljennä hameen muoto paperille. Taita kaava kaksin kerroin KE-linjaa pitkin ja tarkenna muoto symmetriseksi. Jätä
vyötärön joustin pois kaavasta. Mittaa kaavan kokopituudeksi 50-50-57-57 cm ja piirrä helmaviiva. Leikkaa
sitruunankeltaisesta trikookankaasta 2 x vuori kaavan mukaan. Lisää sivuihin ja vyötärölle 1 cm sekä helmaan 2 cm
saumanvaraa. Ompele sivusaumat ja päärmää helma. Ompele vuori virkatun helman joustimen alareunaan siten,
että vyötäröllä saumanvara jää vuorin ja virkatun helman väliin ja sivusaumojen sekä päärmeen saumanvarat jäävät
nurjalle puolelle. Pujota parsinneulan avulla kuminauhalankaa vyötärökaitaleen joustimen reunaan siten, että lanka
kulkee aina oikean s:n ali ja nurjan s:n yli. Pujota yksi kierros lankaa 0,5 cm:n päähän yläreunasta. Pujota vielä kaksi
lankaa aina yhden cm:n etäisyydelle edellisestä langasta. Kiristä langat sopivan kireiksi, solmi ja päätä nurjalle.
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