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91143  ”FLORA”-MATTO VIIKON JOKAISELLE 7 PÄIVÄLLE
LANGAT  Zpagetti (Rullassa noin 900 g = 120 m)
KOKO  Halkaisija noin 60 cm 
LANGANMENEKKI  Noin 1 rulla
VIRKKUUKOUKKU  Nro 12
DESIGN  Hoooked
OHJE  Järbo Garn AB

TIEDOT  Zpagetti on kierrätystuote, jonka pohjana on muotiteollisuuden ylijäämämateriaali. Siksi langan ominaisuudet vaihtelevat 
 värisävyjen, paksuuden, venymisen ja joustavuuden suhteen. Nämä vaikuttavat valmiin tuotteen kokoon ja ulkonäköön.

VIHJEET  * Helpota työn sujuvuutta: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
 * Saatat joutua säätämään silmukoiden lukumäärää lankojen ominaisuuksista johtuen, maton tulee olla tasaisella alustalla 
 kun virkkaat.

LYHENTEET  kjs=ketjusilmukka, ps=piilosilmukka, ks=kiinteäsilmukka, pp=pitkäpylväs

SELITYKSET  2 yhteenvirkattua pitkääpylvästä (2 yv pp): *2 langankiertoa, vedä 1 s kjs-kaaren ympäri, vedä koukulla olevien 2 s:n 
 läpi 2 krt*, toista *-* 1 kerran samaan kjs-kaareen = 3 s koukulla, vedä näiden 3 s:n läpi kerralla.
 3 yhteenvirkattua pitkääpylvästä (3 yv pp): *2 langankiertoa, vedä 1 s kjs-kaaren ympäri, vedä koukulla olevien 2 s:n 
 läpi 2 krt*, toista *-* 2 kertaa samaan kjs-kaareen = 4 s koukulla, vedä näiden 4 s:n läpi yhdellä kertaa.

MATTO  Luo 7 kjs, sulje ne renkaaksi 1 ps:lla.
 Kerros 1: Virkkaa aluksi 4 kjs, virkkaa sitten *1 pp kjs-kaareen, 1 kjs*, toista *-* vielä 10 krt, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan 
 jolla kerros alkoi. Nyt on 12 pp ja niiden välissä 1 kjs koko kerroksella.
 Kerros 2: *Virkkaa 1 ks kjs-kaareen, 2 kjs*, toista *-* kerros loppuun, lopuksi 1 ps 1. s:aan.
 Kerros 3 (kukanlehtikuvio): Ensimmäinen lehti: Virkkaa 3 kjs, 2 yv pp ensimmäiseen kjs-kaareen, 4 kjs.
 Seuraava lehti: *Virkkaa 3 yv pp seuraavaan kjs-kaareen, 4 kjs*, toista vielä 10 krt = 12 kukanlehteä, lopuksi 1 ps 1. 
 kukanlehteen.
 Kerros 4: Virkkaa ps 1. kaaren 2. kjs:aan asti ja virkkaa 1 ks kjs-kaaren keskikohtaan. *Virkkaa 4 kjs ja kiinnitä ne 1 ks:lla 
 kjs-kaaren keskikohtaan*, toista *-* kerros loppuun = 12 kjs-kaarta, lopuksi 1 ps.
 Kerros 5: *Virkkaa 4 ks edellisen kerroksen kjs-kaareen ja 1 ks ks:aan*, toista *-* kerros loppuun = 60 s, lopuksi 1 ps.
 Kerros 6: Virkkaa 1 kjs, sitten 1 ks jokaiseen ks:aan takareunasta, lisää 12 s tasavälein virkkaamalla 2 ks samaan kaareen 
 = 72 s, lopuksi 1 ps.
 Kerros 7: Virkkaa 1 kjs, sitten 1 ks jokaiseen ks:aan takareunasta.
 HUOM! Mikäli sinun on lisättävä enemmän tai vähemmän, ota huomioon että tämän kerroksen jälkeen silmukkamäärän 
 on oltava jaollinen 3:lla.
 Kerros 8: *Virkkaa 5 kjs, kiinnitä 1 ks:lla joka 3. ks:aan*, toista *-* koko kerros, lopuksi 1 ps = 24 kjs-kaarta.
 Kerros 9: Virkkaa ps kjs-kaaren 3. kjs:aan asti, *virkkaa 1 ks kaareen, 5 kjs*, toista *-* kerros loppuun, lopuksi 1 ps.
 Kerros 10: Virkkaa 1 kjs, sitten *3 ks kjs-kaareen, 1 ks ks:aan*, toista*-* kerros loppuun = 96 s.
 Kerros 11: Virkkaa 1 kjs, sitten 1 ks jokaiseen ks:aan takareunasta, lisää 24 s tasavälein virkkaamalla 2 ks samaan kaareen 
 = 120 s, lopuksi 1 ps.
 Kerros 12: Virkkaa 1 kjs, sitten 1 ks jokaiseen ks:aan takareunasta.
 HUOM! Mikäli sinun on lisättävä enemmän tai vähemmän, ota huomioon että tämän kerroksen jälkeen silmukkamäärän 
 on oltava jaollinen 3:lla 
 Kerros 13: *Virkkaa 4 kjs, kiinnitä 1 ks:lla joka 3. ks:aan*, toista kerros loppuun, lopuksi 1 ps = 40 kjs-kaarta.
 Katkaise lanka ja päättele.

PESUOHJE  Vain käsinpesu ilman valkaisuaineita. Vältettävä liottamista. Muotoillaan märkänä. Tasokuivaus.
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