teetee Saga

Tuotekoodi: SAG119

Huovutettu istuinalunen
Malli: Pitsi & Palmikko/ Anu Paljärvi
Koko: n. 40cm x 35cm huovutuksen jälkeen
Langanmenekki: teetee Saga, tummanharmaa (05) 200 g (100g /140 m , 100%
villa), teetee Bamboo&co, valkoinen (05), 50 g (50g /140 m, 52% bambuviskoosi,
48% puuvilla)
Virkkuukoukku: nro 6 ja nro 3
Mallivirkkaus: puolipylväitä ohjeen mukaan. 4pp yhteen: ota 2 lk koukulle, työnnä
koukku silmukasta, ota lk koukulle, vedä silmukan läpi, ota lanka koukulle, vedä
kahden koukulla olevan langan läpi, ota lanka koukulle, vedä kahden koukulla
olevan langan läpi, toista alusta alkaen seuraavaan 3 s:aan, ota lanka koukulle ja
vedä lanka kaikkien viiden koukulla olevan langan läpi.
Tiheys: 12 puolipylvästä = 10 cm ennen huovutusta

Istuinalunen
Alunen virkataan Saga-langalla 6 mm koukulla. Virkkaa 52 kjs + 2 kjs(= 1puolip) kääntymiseen, 1 puolip 3. kjs:aan
koukusta katsottuna, 1 puolip jokaiseen s:aan (=53 puolip). Virkkaa 2 kjs, 1 puolip jokaiseen s:aan, kunnes työn
korkeus on 32 krs. Tee reunus: älä käännä kappaletta vaan jatka virkkaamista kappaleen reunaa pitkin: virkkaa 2 kjs
(=1 puolip), 3 puolip edellisen krs:n viimeiseen puolip:een, jatka virkkaamista kappaleen reunaa pitkin tehden noin 2
puolip kerrosta kohden, tee kulmissa 4 puolip samaan kohtaan, sulje krs ps:lla alun 2. kjs:aan. Virkkaa 2 kjs, 1 puolip
jokaiseen s:aan, sulje ps:lla. Katkaise lanka ja päättele langanpäät. Huovuta istuinalusta 40 asteen hienopesussa.
Venytä kappale mittoihin ja aseta tasolle kuivumaan.
Pitsikoriste
Koriste virkataan Bamboo&co-langalla 3 mm koukulla. Virkkaa 8 kjs, sulje ps:lla renkaaksi. 1. krs: virkkaa 3 kjs (=1.
p), 14 p renkaaseen, ps alun 3. kjs:aan (=15 s). 2.krs: 1 kjs, 1ks, 2 ks seuraavaan s:aan, (2 ks, 2 ks seuraavaan
s:aan)x4, ps kjs:aan (=20 s). 3. krs: 4 kjs, 3pp yhteen (tee samoin kuin 4pp yhteen, mutta jätä viimeinen pp
tekemättä ja vedä lanka lopuksi neljän koukulla olevan langan läpi), 10 kjs, (4pp yhteen, 10 kjs)x4, ps 1.
pylväsrykelmän kärkeen. 4. krs: 1 kjs , 12 ks jokaiseen kjs-kaareen, sulje ps:lla alun kjs:aan. 5. krs: (10 kjs, 1 ks 6.
s:aan)x10. 6.krs: ps kjs-kaareen, 3 kjs, 9 p samaan kaareen, (10 p seuraavaan kjs-kaareen)x9, ps alun 3. kjs:aan. 7.
krs: 3 ps, 1kjs, 2 ks, 8 kjs, jätä väliin 7 s, (3 ks, 8 kjs, jätä väliin 7 s)x9, ps alun kjs:aan. 8. krs: (5 kjs, ps kjs kaareen,
8 kjs, ps seuraavaan ks:aan)x9, 5 kjs, ps kjs-kaareen, 8 kjs, ps alun kjs-kaareen. 9. krs: 3 kjs, 3 p samaan kaareen,
(9 p seuraavaan kjs-kaareen, 4 p seuraavaan kjs-kaareen)x9, 9 p seuraavaan kjs-kaareen, ps 3. kjs:aan. 10. krs: 3
kjs, 2 p kahteen seuraavaan s:aan, 1 p seuraavaan s:aan, 8 kjs, jätä väliin 9 p, (1 p, 2 p kahteen seuraavaan s:aan,
1 p, 8 kjs, jätä väliin 9 p)x9, ps 3. kjs:aan. 11. krs: 3 kjs, 5 p, 10 kjs, jätä väliin kjs-ketju, (6 p, 10 kjs, jätä väliin kjsketju)x9, ps 3. kjs:aan. 12. krs: 4 kjs, 5 pp yhteen, (20 kjs, 6 pp yhteen)x9, ps 1. pylväsrykelmän kärkeen. 13. krs: 10
kjs, ps samaan s:aan kuin edellisen krs:n ps, (20 ks kjs-kaareen, ps pylväsrykelmän kärkeen, 10 kjs, ps samaan
s:aan)x9, 20 ks kjs-kaareen, ps alun kjs-lenkkiin. 14. krs: 1 kjs, 9 ks samaan kjs-lenkkiin, (10 ks, 5 kjs, 10 kjs
seuraavaan kjs-kaareen, 10 ks seuraavaan kjs-lenkkiin)x9, 10 ks, 5 kjs, 10 ks seuraavaan kjs-kaareen, ps kjs:aan.
Katkaise lanka ja päättele langanpäät. Kostuta ja pingota pitsikoriste. Ompele pitsikoriste istuinalusen keskelle. Tee
tupsut Bamboo&co-langasta jokaiseen kulmaan.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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