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91071 LAPASET DIAGONAALIKUVIOISTA PIILOSILMUKKAVIRKKAUSTA

LANGAT Raggi (70% villaa ”Superwash”, 30% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m)
VIRKKAUSTIHEYS Noin 8 s ja 9 krs virkkuukoukulla nro 5 = 5 cm – tai vaihda  
 virkkuukoukku, jolla saat silmukkamäärän täsmäämään.
LANKAVAIHTOEHTO Gästrike 4-säik., Vinga
KOOT S(M)L
PITUUS  Noin 23(27)30 cm
LANGANMENEKKI Noin 75(100)125 g (A: väri 1505, B: 1507, C: 1518, D: 1502, E: 1519)
VIRKKUUKOUKKU Nro 5

DESIGN & OHJE  Ulrika Andersson
SUOMENNOS Irma Sinerkari

PIILOSILMUKKAVIRKKAUS  Tämä on erittäin vanha tekniikka ja virkkaus voidaan tehdä 
 useammalla eri tavalla. Olemme kehittäneet peruskuviota 
 virkkaamalla ps silmukan etu- ja takareunasta 5 eri tavalla. Aiemmin virkkaamiseen käytettiin isoa koukkua ja useita eri  
 lankavärejä. Nämä kuviot virkataan tavallisella virkkuukoukulla. Virkkaus vetäytyy helposti kasaan ja siitä tulee kova. Siksi  
 on tärkeää käyttää paksua koukkua ja joustavaa lankaa. Vedä silmukkaa hieman virkkuukoukun päälle ja pidä silmukasta kiinni  
 oikean käden keskisormella, kun vedät langan silmukan läpi.

VIHJEEKSI * Työn sujuvuutta helpottaa, kun luet koko ohjeen läpi ennen kuin aloitat virkkaamisen.
 * Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot, jolloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
 * Virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että virkkaat noin 6 x 6 cm kokoisen koetilkun, jotta näet täsmääkö virkkaustiheys.

LYHENTEET ps=piilosilmukka, ks=kiinteäsilmukka.

SELITYKSET Kuvio: Piilosilmukoita silmukan etu- ja takareunasta. Jotta kuviot onnistuvat, tulee silmukkamäärän olla jaollinen 4:llä.  
 Molemmat lapaset virkataan samaan tahtiin, jotta niistä tulee samanlaiset.
 Lisäys: Virkkaa samaan silmukkaan 1 ps etureunasta ja 1 ps takareunasta.
 Kavennus: Työnnä virkkuukoukku 1. ja 2. s:aan ja vedä lanka läpi.

KUVIO (A)  Krs 1: *1 ps silmukan etureunasta, 1 ps silmukan takareunasta*, toista *-* krs loppuun. Toista krs 1 koko ajan. Kuvio  
 kiertyy automaattisesti.

KUVIO (B)  Krs 1-4: *2 ps silmukan etureunasta, 2 ps silmukan takareunasta*, toista *-* krs loppuun.
 Krs 5-8: *2 ps silmukan takareunasta, 2 ps silmukan etureunasta*, toista *-* krs loppuun.
 Toista krs 1-8 koko ajan. Kuvio kiertyy automaattisesti.

KUVIO (C)  Krs 1: *3 ps silmukan etureunasta, 1 ps silmukan takareunasta*, toista *-* krs loppuun. Toista krs 1 koko ajan. Kuvio  
 kiertyy automaattisesti.

KUVIO (D)  Krs 1-4: *4 ps silmukan etureunasta, 4 ps silmukan takareunasta*, toista *-* krs loppuun.
 Krs 5-8: *4 ps silmukan takareunasta, 4 ps silmukan etureunasta*, toista *-* krs loppuun.
 Toista krs 1-8 koko ajan. Kuvio kiertyy automaattisesti.
KUVIO (E)  Krs 1: *2 ps silmukan etureunasta, 2 ps silmukan takareunasta*, toista *-* krs loppuun. Toista krs 1 koko ajan. Kuvio  
 kiertyy automaattisesti.

LAPASET  Luo virkkuukoukulla nro 5 erittäin löysästi 29(33)37 kjs, käännä nurja puoli ylöspäin, aloita 2. kjs:sta koukusta lukien,  
 virkkaa 1 ps jokaiseen kjs:aan sen ylemmästä silmukankaaresta = 28(32)36 s. Yhdistä renkaaksi 1 ps:lla, virkkaa kierteisesti  
 ympyrää 1 ps joka s:aan takareunasta 5(6)8 krs, jatka kuviota. Kun on 9(9)10 krs, aloita lisääminen peukalokiilaa varten.  
 Merkitse 2 keskimmäistä s, lisää 1 s merkin mol. puolin. HUOM! Kaikki peukalokiilan ps virkataan s:n etureunasta. Sovita  
 kuvio peukalokiilan mol. puolin parhaaksi katsomallasi tavalla. Toista lisäykset joka 2. krs:lla 3(4)5 krt, ja joka lisäyksessä  
 tulee 2 s enemmän peukalokiilaan. Virkkaa 1 krs viim. lisäyksen jälkeen. Virkkaa 4(4)4 kjs peukalokiilan päälle, jätä väliin  
 peukalokiilan 8(10)12 s. Seur. krs:lla 4 kjs:aan virkataan ps takareunasta. Tämä jälkeen seur. krs:lla virkataan 2 s yhteen  
 2 krt, jotta saadaan oikea silmukkamäärä. Virkkaa kuviota entiseen tapaan, kunnes lapaset ovat 21(24)26 cm. Jatka  
 virkaten ps vain etureunasta kaikkien kavennusten kohdalla. Virkkaa 1 krs. Kavenna näin: *5(6)7 ps, virkkaa 2 s yhteen*,  
 toista *-* koko krs. Jatka kaventaen joka krs:lla, ja joka kerran kavennusten väliin jää 1 s vähemmän, kunnes krs:lla on  
 jäljellä 8 (8) 8 s. Virkkaa s pareittain yhteen. Katkaise lanka ja päättele s. 
 Peukalo: Virkkaa 12(16)18 ps peukalonaukkoon, kavenna 1 s peukalon alla 0(2)2 krt = 12(14)16 s, virkkaa 4(5)6 cm,  
 virkkaa s pareittain yhteen, 4(4)4 s jäljellä. Katkaise lanka ja päättele s.
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