teetee Saga

Tuotekoodi: SAG133

Isoäidinruututyyny
Malli: Anne Sneck
Koko: n. 40 x 60 cm
Langanmenekki: teetee Saga (100 % villaa, 100 g = 140 m) roosaa (3004) 100 g,
vaalean harmaata (0004) 60 g, tumman harmaata (0005) 130 g, valkoista (0001) 50
g, mustaa (0500) 200 g
Virkkuukoukku: nro 4½
Tiheys: noin 16 p = 10 cm. Yksi isoäidinruutu = noin 9 x 9 cm.

Isoäidinruutu
Luo 5 kjs ja yhdistä s:t renkaaksi 1 ps:lla. Virkkaa renkaaseen
1.krs: 3 kjs (=1.p) 2 p, 3 kjs (= kulma), * 3 p-3kjs*, toista * - * vielä 2 kertaa, sulje krs 1 ps:lla 3.kjs:aan. Vaihda väriä.
2.krs: 3 kjs (= p-ryhmän viimeinen p) * 1 kjs, virkkaa kulmakaareen 3 p, 3 kjs, 3 p *, toista * - *
vielä 3 kertaa, mutta lopeta viimeinen p-ryhmä 2 p:een, 1 ps. Vaihda mustaan.
3.krs: 3 kjs (= 1.p), 2 p kjs:aan, 1 kjs, 3 p, 3 kjs, 3 p kulmakaareen, 1 kjs, 3 p kjs.aan, 1 kjs jatka näin ja sulje krs 1
ps:lla 3.kjs:aan.
Virkkaa eri värisiä ruutuja, vaihtele 1. ja 2.krs:n värejä, 3.krs virkataan aina mustalla
-1.krs tumman harmaa, 2.krs valkoinen
-1.krs vaalean harmaa, 2.krs valkoinen
-1.krs valkoinen, 2.krs vaalean harmaa
-1.krs roosa, 2.krs vaalean harmaa
-1.krs roosa, 2.krs tumman harmaa
-1.krs tumman harmaa, 2.krs roosa
Virkkaa kutakin väriyhdistelmää 6 kertaa = 36 ruutua.
Ompele ruudut 9 ruudun kaitaleiksi (erivärisiä ruutuja peräkkäin), yhteensä 4 ruutunauhaa. Sommittele ruudut niin,
että pääasiassa erilaiset ruudut tulevat vierekkäin ja peräkkäin.
Virkkaa kunkin ruutunauhan toiselle sivulle pylväsraitoja. Aloita p-krs 3 kjs:lla = 1.p. Virkkaa reunassa aina 1 p, jos pryhmä ei osu reunaan.
1.krs tumman harmaalla pylväitä koko krs, 1 p joka s:aan koko krs (n. 12 – 13 p / ruutu)
2.krs roosalla * 3 p, 2 kjs, jätä 2 s väliin*, toista koko krs.
3.krs mustalla * 3 p kjs-kaareen, 1 kjs *, toista.
4.krs: tumman harmaalla koko krs p, 1 p / s.
Ompele kaitaleet yhteen – raitaosuus isoäidin ruutunauhaan ja virkkaa viimeisen isoäidinruutunauhan toisellekin
sivulle pylväsraidat krs 1.-4.
Viimeistely
Höyrytä työtä kevyesti kostean liinan läpi ja anna kuivua. Ompele tyynyn pitkät sivut yhteen nurjalta mustalla.
Ompele toinen pääty yhteen tummanharmaalla. Jätä toinen tyynyn pääty avoimeksi. Pujota sisätyyny (mielellään
tummalla kankaalla päällystetty) ja ompele täyttöaukko tumman harmaalla.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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