teetee Cacao

Tuotekoodi: CAC167

Chanel jakku
Malli: Kati Ekko
Koko: S-M-L-XL, rinnanympärys 90-98-106-114 cm, pituus 46-48-50-52 cm, hihan
sisäpituus 32-33-35-36 cm
Langanmenekki: teetee Cacao vaalean sinivihreä (4625), 300-400-400-400g,
(100g/500m, 89% alpakka, 11% polyamidi)
Mallineuleet: 2-kertaisella langalla pylväitä ja ryijyvirkkausta
Virkkuukoukku: nro 6 tai käsialan mukaan
Tiheys: 11 s = 10 cm
Muuta: n. 2,5 cm levyinen lasta, esim. viivoitin
Ryijyvirkkaus: Virkkaa työn oikealta puolelta pylväitä.
Virkkaa nurjalta kiinteitä silmukoita: Aseta lasta työn taakse (työn oikea puoli),
*kiepauta lanka lastan ympäri, työnnä koukku seuraavasta silmukasta läpi ja virkkaa
1 ks*, toista *-*.

Takakappale
Virkkaa 2-kertaisella langalla 53-57-61-65 ketjusilmukkaa (kjs). Virkkaa 1. pylväs (p) 5. kjs:aan koukusta laskien.
Virkkaa krs pylväitä ja jatka ryijyvirkkausta ohjeen mukaan.
Kun kappaleen korkeus on 29-30-31-32 cm aloita kädentiet: Siirry työn oikealla puolella piilosilmukoin 3. s:aan
reunasta laskien, virkkaa pylväitä kunnes jäljellä on 3 s, käänny ja virkkaa ryijynukkakerros nurjalta.
*Virkkaa 1 p, 2 p yhteen, virkkaa pylväitä kunnes jäljellä on 3 s, virkkaa 2 p yhteen, 1 p. Virkkaa ryijynukkakerros
nurjalta*, toista *-* vielä 1-2 x.
Kun kädentien korkeus on 16-17-18-19 cm, virkkaa työn oikealta puolelta 8-9-10-11 p, virkkaa 2 p yhteen, 1p,
virkkaa nurjalta ryijynukkakerros, katkaise lanka ja vedä se s:n läpi.
Kiinnitä lanka 11.-12.-13.-14. s:aan krs:n lopusta laskien ja virkkaa toinen olka peilikuvana.
Vasen etukappale
Virkkaa 2-kertaisella langalla 28-30-32-34 kjs. Virkkaa 1. p 5. kjs:aan koukusta laskien. Virkkaa krs pylväitä ja jatka
ryijyvirkkausta ohjeen mukaan.
Kun kappaleen korkeus on 29-30-31-32 cm virkkaa kädentie työn alkuun kuten takakappaleella. =20-22-23-25 s
Kun kädentien korkeus on 9-10-10-11 cm, aloita pääntie. Virkkaa 6-7-7-7 p, käänny. Virkkaa nurjalta
ryijynukkakerros. Virkkaa pylväitä kunnes jäljellä on 5 p, virkkaa 2 x 2 p yhteen, 1 p.
Virkkaa nurjalta ryijynukkakerros. Virkkaa pylväitä kunnes jäljellä on 3 p, virkkaa 2 p yhteen, 1 p.
Toista koossa XL kavennus vielä 1 x. Kun kädentien korkeus on 17-18-19-20 cm, katkaise lanka ja vedä se s:n läpi.
Virkkaa oikea etukappale peilikuvana.
Hihat
Virkkaa 2-kertaisella langalla 22-24-26-26 kjs. Virkkaa 1. p 5. kjs:aan koukusta laskien. Virkkaa krs pylväitä ja jatka
ryijyvirkkausta ohjeen mukaan. Kun kappaleen korkeus on 4-5-5-5 cm, lisää 1 s kappaleen molemmin puolin:
Virkkaa 1 p, virkkaa seuraavaan s:aan 2 p, virkkaa pylväitä, kunnes jäljellä on 2 s. Virkkaa 2 p seuraavaan s:aan, 1
p. Toista
Toista lisäykset vielä 6-6-6-7 x 1 s aina 4-4-4,5-4 cm välein. = 36-38-40-42 s
Kun kappaleen korkeus on 32-33-35-36 cm, aloita pyöriön kavennukset: Siirry piilosilmukoin 5.-5.-6.-6. s:aan,
virkkaa pylväitä, kunnes jäljellä on 4-4-5-5 s, käänny ja virkkaa ryijynukkakerros nurjalta. Kavenna vielä kappaleen
molemmin puolin, aina työn oikealla puolella, 1 s:n sisäpuolella, 2 x 2 s, 2 x 1 s, 2 x 2 s - 2 x 2 s, 3 x 1 s, 2 x 2 s - 2
x 2 s, 3 x 1 s, 2 x 2 s - 2 x 2 s, 4 x 1 s, 2 x 2 s.
Ompele sivusaumat ja hihan alasaumat. Ompele hihat miehustaan. Päättele langat. Virkkaa etureunoihin ja
pääntielle 2 krs kiinteitä s:ta.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
Tekstiiliteollisuus Oy | Tel. +358 (0)19 529 2100 | tt@tekstiiliteollisuus.fi | www.tekstiiliteollisuus.fi

