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”AURINKOINEN” – VIRKATTU & NEULOTTU KUKKAHATTU VAUVALLE

Elise (55 % puuvillaa, 45 % akryyliä. Kerässä noin 50 g = 168 m)
TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
Nova (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 180 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Lina (68 % puuvillaa 32 % pellavaa. Kerässä noin 50 g = 100 m)
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Soft Cotton (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
KUVAT Lasse Åbom – Gävle
Noin 17 ks virkkuukoukulla nro 4 = 10 cm
VALOKUVAMALLI Sam Hennig
Noin 22 ks virkkuukoukulla nro 3 = 10 cm
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
Noin 20 s sileää puikoilla nro 4.5 = 10 cm
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Noin 18 s sileää puikoilla nro 5 = 10 cm
Lankaryhmä 3 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Lankaryhmä 2 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Noin 44(48)52 cm (pään ympärys)
Noin 75 g (Elise, väri 6921, roosa)
Kukat/kirjonta: Noin 15 m jäännöslankaa (väri valk.: Elise 69201 / liila: Nova 48010 / kelt.: Nova 48016 / vihreä: Elise 69209)
Noin 75 g (Nova, väri 48016, kelt.)
Kukat/kirjonta: Noin 15 m jäännöslankaa (väri roosa: Elise 69210 / vihreä: Elise 69209 / valk.: Elise 69201 / liila: Nova 48010)
Noin 75 g (Lina, väri 16201, valk.)
Kukat/kirjonta: Noin 15 m jäännöslankaa (väri liila: Nova 48010 / kelt.: Nova 48016 / vihreä: Elise 69209 / roosa: Elise 69201)
Noin 75 g (Soft Cotton, väri 8849, vaal.sin.)
Kukat/kirjonta: Noin 15 m jäännöslankaa (väri liila: Nova 48010 / kelt.: Nova 48016 / valk.: Elise 69201 / vihreä: Elise 69209)
Nro 4.5
Nro 5
Nro 4
Nro 3
Kerstin Arvelind SÄHKÖPOSTI freelance.kerstin.arvelind@jarbo.se
Irma Sinerkari

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 aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys.
Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.
• Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

LYHENTEET

s=silmukka, o=oikein, krs=krs, sileä=sileäneule, reunas=reunasilmukka, kjs=ketjusilmukka, ks=kiinteäsilmukka,
ps=piilosilmukka, p=pylväs, ½-p=puolipylväs, krt=kertaa

KUKAT

Kaksinkertainen kukka:
Luo virkkuukoukulla nro 4, 6 kjs ja sulje ne renkaaksi ps:lla.
Krs 1: Virkkaa 12 ks renkaaseen, 1 ps.
Krs 2: *1 ks, 5 kjs, jätä väliin 1 s* 6 krt, 1 ps.
Krs 3: 1 ks + 5 p + 1 ks kjs-kaareen 6 krt, 1 ps.
Krs 4: Virkkaa kukan taakse, *1 ks 2. krs:n ks:aan, 5 kjs* 6 krt, 1 ps.
Krs 5: 1 ks + 7 p + 1 ks kjs-kaareen 6 krt, 1 ps. Jätä langanpää kiinniompelua varten.
Virkkaa 1 kukka joka hattuun.
Yksinkertainen kukka:
Luo virkkuukoukulla nro 4 ja värillä 2, 6 kjs, sulje ne renkaaksi ps:lla.
Krs 1: väri 2: Virkkaa 12 ks renkaaseen, 1 ps.
Krs 2: väri 1: *1 ks, 5 kjs, jätä väliin 1 s* 6 krt, = 6 kjs-kaarta, 1 ps 1. ks:aan.
Krs 3: väri 1: 1 ks 5 ½-p, 1 ks jokaiseen kjs-kaareen, 1 ps 1. ks:aan.
Virkkaa 1 kukka joka hattuun.
Lehti: Luo 4 kjs, virkkuukoukulla nro 4, virkkaa 3 ks. Seur. krs:lla lisää 1 s mol. puolin = 5 ks. Seur. krs:lla lisää vielä 1
s mol. puolin = 7 ks. Virkkaa 5 krs. Seur. krs:lla kavenna 1 s mol. puolin. Toista kav, kunnes jäljellä on 3 s. Virkkaa nämä
3 s yhteen ja katkaise lanka. Virkkaa 3-5 lehteä joka hattuun.

HATTU (A)

Luo virkkuukoukulla 4, 4 kjs ja sulje ne renkaaksi 1 ps:lla. Virkkaa 8 ks renkaaseen. Virkkaa sen jälkeen näin:
Krs 2: lisää 1 ks joka s:aan = 16 s
Krs 3: lisää 1 ks joka 2. s:aan krs loppuun= 24 s
Krs 4: lisää 1 ks joka 3. s:aan krs loppuun = 32 s
Krs 5: lisää 1 ks joka 4. s:aan krs loppuun = 40 s
Krs 6: virkkaa ilman lisäyksiä = 40 s
Krs 7: lisää 1 ks joka 5. s:aan krs loppuun = 48 s
Krs 8: lisää 1 ks joka 6. s:aan krs loppuun = 56 s
Krs 9: lisää 1 ks joka 7. s:aan krs loppuun = 64 s
Krs 10: virkkaa ilman lisäyksiä = 64 s
Krs 11: lisää 1 ks joka 8. s:aan krs loppuun = 72 s
Krs 12: lisää 1 ks joka 9. s:aan krs loppuun = 80 s
Krs 13: lisää 1 ks joka 10. s:aan krs loppuun = 88 s
Krs 14: lisää 0 (4) 8 s tasavälein krs:lla.
Tämän jälkeen virkataan puolipylväitä kierteisesti. Kun ½-p on 11(12)13 cm, lisää 15 ½-p tasavälein krs:lla. Virkkaa 3
krs ½-p ja 1 krs ps. Katkaise lanka.

HATTU (B)

Luo virkkuukoukulla nro 3, 4 kjs ja sulje ne renkaaksi 1 ps:lla. Virkkaa 8 ks renkaaseen. Virkkaa sen jälkeen näin:
Krs 2: lisää 1 ks joka s:aan = 16 s.
Krs 3: lisää 1 ks joka 2. s:aan krs loppuun = 24 s
Krs 4: lisää 1 ks joka 3. s:aan krs loppuun = 32 s
Krs 5: lisää 1 ks joka 4. s:aan krs loppuun = 40 s
Krs 6: virkkaa ilman lisäyksiä = 40 s
Krs 7: lisää 1 ks joka 5. s:aan krs loppuun = 48 s
Krs 8: lisää 1 ks joka 6. s:aan krs loppuun = 56 s
Krs 9: lisää 1 ks joka 7. s:aan krs loppuun = 64 s
Krs 10: virkkaa ilman lisäyksiä = 64 s
Krs 11: lisää 1 ks joka 8. s:aan krs loppuun = 72 s
Krs 12: lisää 1 ks joka 9. s:aan krs loppuun = 80 s
Krs 13: lisää 1 ks joka 10. s:aan krs loppuun = 88 s
Krs 14: virkkaa ilman lisäyksiä
Krs 15: lisää 1 ks joka 11. s:aan krs loppuun = 96 s
Krs 16: lisää 1 ks joka 12. s:aan krs loppuun = 104 s
Krs 17: lisää 0 (4) 8 ks tasavälein krs:lla.
Tämän jälkeen virkataan kuviota näin:
Krs 1: *3 p, 1 kjs, jätä väliin 1 kjs. Toista kohdasta * ja lopuksi 3 p.
Krs 2: *3 kjs, 1 ks ed. krs:n kjs:aan. Toista kohdasta * ja lopuksi 1 ks viim. p:een.
Toista näitä 2 krs. Kun kuviota on 11(12)13 cm, lisää 15 ks tasavälein krs:lla. Virkkaa 5 krs ks ja 1 krs ps. Katkaise lanka.

VIIMEISTELY (A-B)

Päättele kaikki langanpäät. Tee noin 60 cm pitkä nyöri valitsemastasi väristä ja pujota hatun reunaan lisäyskerroksen
kohtaan (ks. kuva). Virkkaa kaksinkertainen ja yksinkertainen kukka. Virkkaa 3-5 lehteä. Kirjo varret jälkipistoin ja kiinnitä
kukat ja lehdet (ks. kuva). Kirjo ketjupistoin muutama kukka.

HATTU (C)

Luo puikoilla nro 4.5, 102(108)114 s ja neulo sileää 5 krs, seur. krs nurjalta neulotaan oikein = taite-krs. Neulo vielä 6
krs sileää. Kavenna viim. krs:lla 20 s tasavälein = 82(88)94 s jäljellä ja tämän jälkeen neulotaan raitoja näin: Oikealta:
Krs 1-3: oikein
Krs 2: nurin
Krs 4: oikein
Toista näitä 4 krs koko ajan. Kun kuviota on 9(11)12 cm, kavenna 0(6)2 s tasavälein krs:lla. Neulo 1 krs. Seur. krs:lla
oikealta kavennetaan näin: 1 reunas *8 o, 2 s yhteen*. Toista *-* krs loppuun. Neulo 2 krs. Neulo nyt kavennuskrs 1
krs:n välein, kunnes kavennusten välissä on 0 s. Joka kav-krs:lla jää 1 s vähemmän kavennusten väliin. Jäljellä on 8 s.
Katkaise lanka ja vedä viim. s:iden läpi ja päättele hyvin.

HATTU (D)

Luo puikoilla nro 5, 101(106)111 s ja neulo sileää 5 krs, seur. krs nurjalta neulotaan oikein = taite-krs. Neulo vielä 6 krs sileää. Kavenna
viim. krs:lla 20 s tasavälein = 81(86)91 s jäljellä ja tämän jälkeen neulotaan kuviota piirroksen mukaan. Krs:n alussa ja lopussa on 1
reunas. Kun kuviota on 9(11)12 cm, kavenna 0(4)0 s tasavälein krs:lla sekä lisää 1(0)1 s krs:lla. Neulo 1 krs. Seur. krs:lla oikealta
kavennetaan näin: 1 reunas *8 o, 2 s yhteen*. Toista *-* krs loppuun. Neulo 2 krs. Neulo nyt kavennuskrs 1 krs:n välein kunnes kavennusten
välissä on. Joka kav-krs:lla jää 1 s vähemmän kavennusten väliin. Jäljellä on 8 s. Katkaise lanka ja vedä viim. s:iden läpi ja päättele hyvin.

VIIMEISTELY (C-D)

Päättele kaikki langanpäät ja taita alareuna taite-krs:n kohdasta ja kiinnitä hatun nurjalle. Tee noin 60 cm pitkä nyöri
valitsemastasi väristä ja pujota hatun reunaan levennyksen kohtaan (ks. kuva). Virkkaa kaksinkertainen ja yksinkertainen
kukka. Virkkaa 3-5 lehteä. Kirjo varret jälkipistoin ja kiinnitä kukat ja lehdet (ks. kuva). Kirjo ketjupistoin muutama kukka.
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