
teetee Cacao

Tuotekoodi: CAC137



Unia-shaali

Malli: Anu Paljärvi
Koko: 130 cm x 150cm + hapsut
Langanmenekki: Teetee Cacao, valkoinen ( 1) 300g, vaalean
harmaa (401) 100g (89% alpakka, 11% polyamidi, 100g/500m)
Pyöröpuikko: nro 6 tai käsialan mukaan
Virkkuukoukku: nro 8 tai käsialan mukaan
Tiheys: 14s ja 23 krs = 10cm mallineuletta
Mallineuleet: Ruutupiirroksen mukaan pitsineule värillä 1,
ketjuvirkkaus pitsikuvion päälle värillä 401

Luo 185 s värillä 1. Neulo 1 krs nurin. Aloita neulominen ruutupiirroksen mukaan. Huomaa, että piirros sisältää vain
oikean puolen krs:t. Nurjalla neulotaan nurin. Kun olet neulonut 150cm ja ruutupiirroksesta viimeiseksi krs:n 15,
neulo 1 krs nurin. Päättele silmukat ja katkaise lanka.
Ruutukuvio tehdään värillä 401 ketjusilmukkavirkkauksena neuleen läpi langankiertojen muodostamien reikien
kohdalta. Virkatessa edetään oikea puoli päälläpäin pystysuunnassa alareunasta yläreunaan ja takaisin aloittaen
oikeasta alakulmasta. Lanka on työn nurjalla puolella. Varo kiristämästä silmukoita liikaa.
Jätä n. 15 cm langanpää virkkauksen alkuun. Työnnä koukku työn oikealta puolelta 1. pitsikerroksen 1.
langankierron muodostamasta reiästä läpi nurjalle puolelle, ota lanka koukulle ja vedä silmukka läpi oikealle puolelle.
Työnnä koukku 2 krs ylempänä olevan lk:n kohdalta nurjalle, ota lanka koukulle, vedä työn oikealle puolelle ja
koukulla olevan silmukan läpi. Siirry 2 krs ylemmäs lk:oon ja jatka näin. Reunimmaisten kuvioiden kavennusten
vierestä puuttuvat lk:t. Virkkaus tehdään tässä kohdassa laittamalla koukku läpi reunasta katsottuna 2. ja 3. s:n
välistä. Yläreunassa käännä työ ja virkkaa seuraavaa langankiertojen muodostamaa reikäriviä pitkin takaisin
aloitusreunaan sulkien ruudut kulmakohdissa työntämällä koukku edellisen virkkauskrs:n silmukasta läpi vuorossa
olevaan langankiertoon. Aloitusreunassa katkaise lanka 15 cm:n päästä, vedä s:n läpi. Virkkaa loput ruudut samalla
tavalla.
Leikkaa hapsuiksi harmaasta langasta n. 25 cm pätkiä. Hapsut solmitaan jokaisen kuvion päähän ala- ja
yläreunassa. Alareunaan, jossa virkkauksesta jääneet langanpäät, ota 2 hapsulankaa, taita puolivälistä. Laita
koukku kuvion kulmasta työn läpi nurjalle puolelle, ota hapsulanka taitteen kohdalta koukulle, vedä lenkki työn
päälle, pujota langanpäät (mukana myös virkkauksesta jääneet) läpi lenkistä ja kiristä. Yläreunassa ota 3
hapsulankaa ja solmi kuten alareunassa.

 

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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