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91991. VIRKATUT SUKAT

LANGAT Mellanraggi (75% puhdasta uutta villaa "superwash", 25% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 260 m)

VIRKKAUSTIHEYS Noin 19 ks x 18 krs virkkuukoukulla 4 mm = 10 x 10 cm.

LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)

KOOT 35-37(38-40)41-43

JALKATERÄN PITUUS Noin 23(25)27 cm (Sukan mitta)

JALKATERÄN LEVEYS Noin 9(10)11 cm (Sukan mitta)

NILKAN YMPÄRYS Noin 20(22)24 cm (Sukan mitta)

LANGANMENEKKI Noin 100(100)150 g (väri 28201)

VIRKKUUKOUKKU 4 mm

OHJEET 

Sukan rakenne: Ensin virkataan joustin poikittaissuunnassa, joustin muodostuu virkkaamalla ks takareunasta, edestakaisin. Sitten

virkataan varsi joustimesta alaspäin spiraalina (ks. ohje alla). Sen jälkeen virkataan kantapää lyhytkerroksin ja lopuksi virkataan

jalkaterä ja kärki spiraalina. 

Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka ja työnnä koukku silmukkaan, *langankierto ja vedä lanka koukulla olevan silmukan läpi*,

toista *-*. 

Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä lanka (= 2 s koukulla), langankierto ja vedä lanka 2 s:n läpi. 

Pyörövirkkaus spiraalina: Kun virkataan pyörövirkkausta spiraalina, kerroksia ei suljeta, vaan jatketaan virkkaamista ympäri,

ympäri. Siksi kannattaa käyttää merkkiä kerroksen alkukohdassa. 

Lisää 1 ks: Virkkaa ensin 1 ks, sitten vielä 1 ks samaan s:aan. 2 ks yhteen: *Työnnä koukku seur. ks:aan ja vedä lanka*, toista *-* 1

kerran (= 3 s koukulla), langankierto ja vedä lanka kaikkien koukulla olevien 3 s:n läpi. 

JOUSTIN 

Virkkuukoukulla 4 mm: Virkkaa ketjuksi 9 kjs, käännä. 

Krs 1: Aloita 2. kjs:sta koukusta lukien ja virkkaa 8 ks takareunasta, 1 kjs (kääntösilmukka), käännä. 

Krs 2: 8 ks takareunasta, 1 kjs (kääntösilmukka), käännä. 

Toista krs 2 vielä 34(38)42 krt. 

Virkkaa sitten joustin renkaaksi: Aseta ens. ja viim. krs vastakkain ja virkkaa 8 ks molempien kerrosten läpi. Lankaa ei katkaista. 

VARSI 

Krs 1: Virkkaa nyt spiraalina. 1 ks joustinreunan joka krs:een = 36(40)44 ks. 

Krs 2-18: 1 ks joka ks:aan takareunasta. 

Krs 19: Virkkaa ks takareunasta krs loppuun, samalla kun lisäät 0(4)0 s tasavälein krs:lla = 36(44)44 ks. 

Krs 20: 1 ks joka ks:aan takareunasta. 

KANTAPÄÄ 

Kantapää virkataan ks:n molempien reunojen läpi. 

Lyhytkrs 1: 18(22)22 ks, 1 kjs, käännä. 

Toista lyhytkrs 1 vielä 9(11)11 krt. 

Kavennukset: Virkkaa 12(15)15 ks, 2 ks yhteen, *käännä, virkkaa 1 kjs, 7(9)9 ks, 2 ks yhteen*, toista *-* kunnes kaikki s sivuista on

virkattu ja keskellä on 8(10)10 s jäljellä. 

JALKATERÄ 

Jatka virkkaamista spiraalina ja kavenna nilkan mol. puolin: 

Krs 1: Virkkaa 1 ks jokaiseen kantapään 8(10)10 s:aan, virkkaa sitten 1 ks kantaläpän sivun joka krs:een (= 10(12)12 ks), virkkaa

sitten 18(22)22 ks (s:n takareunasta) päällysosaan, virkkaa sitten 1 ks (mol. reunojen läpi) kantaläpän toisen sivun joka krs:een (=

10(12)12 ks) = 46(56)56 ks. Nyt virkataan kaikki ks vain takareunasta. 

Nilkkakavennukset:

 Kavennuskrs: Virkkaa koko krs ks, mutta kavenna samalla 2 s krs:lla virkkaamalla yhteen päällysosan ens. s ed. s:n kanssa, ja

päällysosan viim. s seur. s:n kanssa. Toista kavennuskrs, kunnes silmukkamäärä on = 36(40)44 s. Virkkaa sitten spiraalina 1 ks joka
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ks:aan, kunnes jalkaterä on 20½(22½)24½ cm. 

KÄRKI 

Kavennukset: 

Krs 1: *3 ks, 2 ks yhteen* toista *-* krs loppuun kunnes 1(0)4 s jäljellä, virkkaa 1(0)4 ks = 29(32)36 ks. 

Krs 2: *2 ks, 2 ks yhteen * toista *-* krs loppuun kunnes 1(0)0 s jäljellä, virkkaa 1(0)0 ks = 22(24)27 ks. 

Krs 3: *1 ks, 2 ks yhteen* toista *-* krs loppuun kunnes 1(0)0 s jäljellä, virkkaa 1(0)0 ks = 15(16)18 ks. 

Krs 4: *2 ks yhteen* toista *-* krs loppuun kunnes 1(0)0 s jäljellä, virkkaa 1(0)0 ks = 8(8)9 ks. 

VIIMEISTELY 

Katkaise lanka ja vedä läpi. Ompele langanpäällä viimeisten 8(8)9 silmukan läpi, kiristä reikä umpeen ja päättele. Päättele

langanpäät.

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Tietoja langoista: info@jarbo.se  Suunnittelija: Maja Karlsson  Kääntäjä: Irma Sinerkari  Valokuva: Maja Karlsson



Vihjeeksi

Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.

Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.

Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö

neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

Lyhenteet

Neulominen

cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kaksoisyliv=kaksoisylivetokavennus, kav=kavennus, k-o=kiertäen oikein, krs=kerros,

krs:n=kerroksen, krt=kertaa, lis=lisäys, lk=langankierto, ns=nurja silmukka/nurjat silmukat, o=oikea silmukka/oikeat silmukat,

p=puikko/puikot, reunas=reunasilmukka, sileä=sileä neule, s=silmukka/silmukat, seur=seuraava, s-kaari=silmukkakkaari,

takakpl=takakappale, yliv=ylivetokavennus, 2-kav=kaksoiskavennus 

Virkkaus

cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kav=kavennus, kjs=ketjusilmukka, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, krs=kerros, krt=kerta/kertaa,

krs:n=kerroksen, ks=kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis=lisäys, lk=langankierto, puolip=puolipylväs, p=pylväs, pp=pitkäpylväs,

p-ryhmä=pylväsryhmä, ps=piilosilmukka, reunas=reunasilmukka, seur=seuraava, s=silmukka/silmukat, takakpl=takakappale
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