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ZIG-ZAG MEIKKILAUKKU

Järbo 8/4 (100 % puuvillaa. Noin 50 g = 170 m)
Noin 24 s ja 26 krs puikoilla 3,5 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 2 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Noin 15 x 18 cm (korkeus x leveys)
Noin 17 x 22 cm (korkeus x leveys)
Noin 20,5 x 26 cm (korkeus x leveys)
Väri 1: Noin 50 g (väri 32010, valk.)
Väri 2: Noin 50 g (väri 32012, musta)
Väri 1: Noin 50 g (väri 32010, valk.))
Väri 2: Noin 50 g (väri 32012, musta)
Väri 1: Noin 100 g (väri 32010, valk.))
Väri 2: Noin 50 g (väri 32012, musta)
3.5 mm, 40 cm
3.5 mm
Sopivan mittainen ja värinen vetoketju. Mahd. sisäpussia varten kangasta.
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• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö
neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.
• Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

LYHENTEET

s=silmukka/silmukat, krs=kerros

VIRKKAUSOHJEET

Piilosilmukka (ps) = Työnnä koukku seur. s:aan, vedä lanka s:n läpi ja saman tien koukulla olevan s:n läpi.

MEIKKILAUKKU (A)

Neulotaan kaksinkertaisella langalla.
Luo 86 s puikoilla 3,5 ja kaksinkert. langalla väriä 1 ja neulo pyöröneuleena sileää = joka krs oikein.
Aseta päihin merkki (43 s/sivu). Neulo 9 krs ja sitten kirjoneuletta piirroksen mukaan krs 6–45.
Kun piirros on neulottu, päätä silmukat napakasti.

MEIKKILAUKKU (B)

Neulotaan kaksinkertaisella langalla.
Luo 106 s puikoilla 3,5 ja kaksinkert. langalla väriä 1 ja neulo pyöröneuleena sileää = joka krs oikein.
Aseta päihin merkki (53 s/sivu). Neulo 9 krs ja sitten kirjoneuletta piirroksen mukaan.
Kun piirros on neulottu, päätä silmukat napakasti.

MEIKKILAUKKU (C)

Neulotaan kaksinkertaisella langalla.
Luo 126 s puikoilla 3,5 ja kaksinkert. langalla väriä 1 ja neulo
pyöröneuleena sileää = joka krs oikein.
Aseta päihin merkki (63 s/sivu). Neulo 18 krs ja sitten kirjoneuletta
piirroksen mukaan.
Kun piirros on neulottu, päätä silmukat napakasti.

VIIMEISTELY

Yhdistä pohja virkaten ps vain silmukan yhden reunan läpi kummassakin
reunassa.
Paina pohja litteäksi ja taita kummastakin päästä kärki sisään ja ompele
kiinni. Ompele kankaasta sisäpussi.
Kiinnitä yläreunaan vetoketju. Aseta sisäpussi paikalleen ja ompele
kiinni vetoketjuun.

PIIRROS

Piirroksessa on vain laukun toinen sivu.
Kumpikin sivu alkaa ja loppuu samalla tavoin.

MERKKIEN SELITYKSET

Lopeta tähän

= väri 1
= väri 2
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