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LANGAT
LANKAVAIHTOEHTO
JALAN KOKO
LANGANMENEKKI
POHJAVÄRI (pv)
KUVIOVÄRI (kv)
VIRKKUUKOUKKU
TARVIKKEET
SILMUKKATIHEYS
OHJE
KÄÄNNÖS
VIHJEEKSI

VIRKATUT KORISTOSSUT VAUVOILLE
Soft Cotton (100 % puuvillaa. Kerässä n. 50 g = 80 m)
Super Soft Cotton
Noin 8(9)10 cm

Noin 15(17)20 g (väri 8800)
Noin 15(17)20 g (A: 8808, B: 8847, C: 8849, D: 8858, E: 8870, F: 8801)
Nro 3.5
1 parsinneula
Noin 10 pp = 5 cm
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• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Neulo aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys.
Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.

LYHENTEET

kjs=ketjusilmukka, pp=puolipylväs, ks=kiinteäsilmukka, s=silmukka, kv=kuvioväri, pv=pohjaväri

SELITYKSET

Kiinteä silmukka (ks): Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto, vedä lanka läpi (= 2 s koukulla), langankierto, vedä
lanka molempien s:iden läpi. 2 ks yhteen: Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto, vedä lanka läpi, työnnä koukku seur.
s:aan, langankierto, vedä lanka läpi (= 3 s koukulla), langankierto, vedä lanka kaikkien s:iden läpi. Puolipylväs (pp):
Langankierto, työnnä koukku seur. s:aan, langankierto, vedä lanka läpi (= 3 s koukulla), langankierto, vedä lanka kaikkien
s:iden läpi.

KORISTOSSUT

Pohja:
Luo virkkuukoukulla nro 3.5 ja pv:llä 10(12)14 kjs.
Kerros 1: Aloita 3. kjs:sta ja virkkaa 1 pp jokaiseen kjs:aan (kuva 1), mutta viimeiseen kjs:aan virkataan 4 pp (lisäys
kärkeä varten), jatka virkaten kjs-ketjun toiselle sivulle 1 pp jokaiseen kjs:aan (kuva 2), virkkaa viim. kjs:aan 2 pp (lisäys
kantaa varten), lopuksi 1 ps 2. kjs:aan = 20(24)28 pp (kuva 3).
Kerros 2: Virkkaa 2 kjs, 1 pp 1. pp:een, 2 pp 2. pp:een, sitten 1 pp jokaiseen pp:een kärkeen asti, jossa virkataan 2 pp
jokaiseen 4 keskimmäiseen pp:een (kärki), jatka virkaten 1 pp jokaiseen pp:een toiselle reunalle, 2 viimeiseen pp:een
virkataan 2 pp kumpaankin (kanta), lopuksi 1 ps 2. kjs:aan krs:n alusta = 28(32)36 pp.
Kerros 3: Virkataan kuten krs 2 = 36(40)44 pp (kuva 4).
Kerros 4-5 (pohjan sivureunat, kuvat 5–6): Virkkaa 2 kjs, sitten 1 pp jokaiseen pp:een (ilman lisäyksiä) työnnä koukku
silmukan takareunasta sekä nurjalla olevasta silmukankaaresta (ed. krs:lta), krs:n lopuksi 1 ps 2. kjs:aan krs:n alusta.
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Kärki:
Kärjen virkkaaminen aloitetaan kärjen keskimmäisistä 2 ks:sta (kuva 7).
Kerros 1: Työnnä koukku oikeanpuolimmaisen takareunasta sekä sen takaa, vedä silmukka pv:llä ja virkkaa 1 kjs, sitten
1 ks samaan pp:een ja 1 ks seur. pp:een = 2 ks, käännä.
Kerros 2: Virkkaa 1 kjs, 2 ks jokaiseen ks:aan = 4 ks, käännä.
Kerros 3: Virkkaa 1 kjs, 2 ks 1. ks:aan, 1 ks jokaiseen ks:aan, 2 ks viim. ks:aan = 6 ks, käännä
Kerros 4: Virkkaa kuten kerros 3 = 8 ks, käännä.
Virkkaa vielä 0(1)2 krs ilman lisäyksiä. Katkaise lanka. Ompele kärjen sivut nurjalta kiinni pohjan yläreunaan silmukan
takareunoista, käytä 4(5)6 s pohjan reunasta molemmilla sivuilla (kuva 8). Päättele langanpäät.
Varsi:
Kerros 1: Aloita kärjen vierestä oikealta laidalta ja työnnä koukku 1. pp:n takareunasta sekä takana olevasta s:sta (kuva 9),
vedä lenkki kv:llä ja virkkaa 1 kjs, sitten 1 ks samaan pp:een, virkkaa sen jälkeen 1 ks jokaiseen pp:een toiselle sivulle
kärjen viereen asti, käännä.
Kerros 2-3: Virkkaa 1 kjs, 1 ks jokaiseen ks:aan, s:n molempien reunojen läpi, käännä.
Kerros 4-7 (viisto etureuna): Virkkaa 1 kjs, 2 ks yhteen joka krs:n alussa ja lopussa (= 2 s vähemmän joka krs:lla), ja
niiden välissä 1 ks jokaiseen ks:aan, s:n molempien reunojen läpi, käännä.
Kerros 8-10: Virkkaa 1 kjs, 1 ks jokaiseen ks:aan, käännä.
Katkaise ja päättele lanka.

VIIMEISTELY

Ompele varren suora sivuosa (3 krs) kiinni kärkiosaan nurjalta (kuva 11). Päättele langat.
Reunus: Pv:llä virkataan reunaan 1 krs ks, virkkaa ”kulmassa” 2 ks (kuva 12).
Kengännauhat: Leikkaa noin 130-150 cm pitkä lanka, tee siitä nyöri kiertämällä ensin napakasti yksinkertaista lankaa,
taita se sitten kahtia ja anna kiertyä. Solmi solmut päihin. Pujota nyöri kengännauhojen tapaan (kuva 13).
Merkki: Luo 2 kjs pv:llä, virkkaa 8 ks 2. kjs:aan, lopuksi 1 ps 1. ks:aan. Katkaise lanka ja päättele. Ompele muuta pisto
tähdeksi kv:llä (kuva14) ja ompele merkki kengän ulkosivulle (kuva 15).

1. Pohja, kerros 1: Aloita 3. kjs:sta ja virkkaa 1 pp
jokaiseen kjs:aan.

2. Pohja, kerros 1: Virkkaa 4 pp viim. kjs:aan, jatka
virkaten kjs-ketjun toista sivua pitkin, 1 pp joka pp:een.

3. Pohja, kerros 1: Ensimmäisen krs:n lopuksi 1 ps 2.
kjs:aan kerroksen alusta.

4. Pohja: 3 kerrosta tehty.

5. Pohja, kerros 4: Virkkaa 1 pp jokaiseen pp:een,
työnnä koukku takareunasta sekä silmukasta sen takana.

6. Pohja, kerros 5: Valmis pohja, jossa reunat.

7. Kärki: Kerrokset 1-4.

8. Kärki: Ompele kärjen sivut kiinni pohjan yläreunaan.

9. Varsi, kerros 1: Virkkaa 1 ks jokaiseen pp/ks:aan.

10. Varsi: Valmis varsi.

11. Varsi: Ompele varren suora osa kiinni kärkiosaan.

12. Reunus: Virkkaa ks koko reunan ympäri.

14. Merkki: Virkkaa ympyrä pv:llä ja ompele muutama
pisto kv:llä tähdeksi.
13. Nyörit: Puno nyöri, joka pujotetaan ja solmitaan.

15. Merkki: Ompele merkki kiinni.
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