teetee Kamena

Tuotekoodi: KAM03

Koko on naiselle
Suunnittelija Niina Kaakkurivaara
Virkkuukoukku Nro 3,5 tai käsialan mukaan
Tiheys 20 p ja 10 krs pylväsvirkkausta 2-kertaisella langalla = 10 cm. HUOM: tee molemmat työt 2-kertaisella
langalla
Langan menekki teetee Kamena -lankaa lilaa (183)
huiviin 50 g
myssyyn 100 g
HUIVI
Virkkaa 1. kukka näin Virkkaa 2-kertaisella langalla aloitusketjuksi 5 kjs ja sulje renkaaksi ps:lla. 1.krs: tee 3 kjs ja
sitten renkaaseen 14 p. Sulje krs ps:lla 3:teen kjs:aan krs:n alusta. 2.krs: *virkkaa 12 kjs, tee sitten 1 ks työn takana
aloitusketjuun 3. ja 4. pylvään väliin*, toista *-* vielä 4 kertaa siten, että ks:iden väliin jää aina 3 p. 3.krs: tee
jokaiseen kjs-ketjuun 14 ks ja ketjujen väleissä oleviin ks:ihin aina 1 ks. Sulje krs ps:lla, katkaise lanka, vedä
viimeisen s:n läpi ja päätä hyvin.
Virkkaa muut kukat näin Virkkaa kuten 1. kukka, mutta yhdistä kukat aina edelliseen kukkaan kahdesta
vierekkäisestä terälehdestä. Tee tällöin viimeisellä krs:lla terälehden keskellä, 7. ja 8. ks:n välissä 1 ks edellisen
kukan vastaavaan kohtaan. Kiinnitä näin 6 kukkaa toisiinsa ja kiinnitä sitten kukkaketjun molempiin päihin 3 kukkaa
mallipiirroksen mukaan. Pujota lopuksi huivin toinen pää toisen pään läpi nuolen mukaan.
MYSSY
Virkkaa näin Virkkaa 2-kertaisella langalla aloitusketjuksi 5 kjs ja sulje renkaaksi ps:lla. 1.krs: tee 3 kjs ja sitten
renkaaseen 14 p. Sulje krs ps:lla 3:teen kjs:aan krs:n alusta. Korvaa jatkossa aina krs:n 1. p 3 kjs:lla ja sulje krs:t
ps:lla kuten 1. krs. 2.krs: tee jokaiseen s:aan 2 p. 3.krs: *tee 1 p ja sitten seuraavaan s:aan 2 p*, toista *-* =42 p.
4.krs: *tee 2 p ja sitten seuraavaan s:aan 2 p*, toista *-* =56 p. Jatka pylväsvirkkausta ja lisäyksiä tähän tapaan. Eli
lisää joka krs työhön 14 s tasavälein, lisäysten väliin tulee aina 1 uusi p. Kun olet virkannut 10 krs ja työssä on 140
p, tee 1 krs ilman lisäyksiä. 12.krs: *virkkaa 3 p ja sitten 2 p yhteen*, toista *-* =112 p. Jatka näillä s:illa p-virkkausta
kunnes työssä on yhteensä 23 krs. Sulje krs ja katkaise sekä päätä lanka. Tee 1 kukka huivin ohjeen mukaan ja
kiinnitä se myssyn reunaan.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
Tekstiiliteollisuus Oy Veckjärventie 3 B | PL-BOX 122 | FIN-06151 Porvoo Borgå | Finland | Tel. +358 (0)19 529
2100 | Fax +358 (0)19 529 2101 | tt@tekstiiliteollisuus.fi | www.tekstiiliteollisuus.fi

