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Llama Silk (70% pehmeää babylaamaa, 30% mulperisilkkiä. Noin 50 g = 165 m)
1 ruutu: Noin 7,5 x 7,5 cm
Lankaryhmä 3 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Noin 70 x 85 cm
Väri 1: Noin 145 g (väri 12201, valk.)
Väri 2: Noin 75 g (väri 12209, roosa)
Väri 3: Noin 50 g (väri 12210, liila)
Väri 4: Noin 25 g (väri 12202, harmaa)
3.5 mm
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• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• 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

kjs=ketjusilmukka, ps=piilosilmukka, ks=kiinteäsilmukka, p=pylväs, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, krt=kertaa

OHJEET

Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka, työnnä koukku silmukkaan, langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpi.
Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku s:aan, vedä lanka läpi (= 2 s koukulla), tee langankierto, vedä lanka mol. s:iden läpi.
Pylväs (p): Langankierto, työnnä koukku s:aan ja vedä lanka (= 3 s koukulla), langankierto, vedä lanka 2 s:n läpi,
langankierto, vedä lanka viimeisten 2 s:n läpi.
Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku s:aan, vedä lanka läpi ja samantien koukulla olevan s:n läpi.
Viimeistely: Ruudut virkataan yhteen krs:lla 4, yksi kerrallaan.

RUUTU 1:

Virkkuukoukulla 3,5: Virkkaa 5 kjs värillä 4 ja sulje renkaaksi ps:lla.
Krs 1: 3 kjs, 2 p, 3 kjs, *3 p, 3 kjs*, toista *-* 3 krt, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan.
Katkaise lanka. Päättele langanpäät.
Krs 2: Vaihda väri 3. Aloita kulmasta (= 3 kjs 3 p:n välissä), 3 kjs, 2 p, 3 kjs, 3 p 3 kjs:aan, *3 p, 3 kjs, 3 p 3 kjs:aan, 2
kjs*, toista *-* 3krt, lopuksi 1 ps krs:n alun 3. kjs:aan. Katkaise lanka. Päättele langanpäät.
Krs 3: Vaihda väri 2. Aloita kulmasta. 2 kjs, 2 p, 3 kjs, 3 p kulman 3 kjs:aan, 2 kjs, 3 p, 2 kjs, *(3 p, 3 kjs, 3 p kulmaan),
2 kjs, 3 p, 2 kjs*, toista *-* 3 krt, lopuksi 1 ps krs:n alun 3. kjs:aan.
Katkaise lanka. Päättele langanpäät.
Krs 4: Vaihda väri 1. Aloita kulmasta. 2 kjs, 2 p, 3 kjs, 3 p kulman 3 kjs:aan, 2 kjs, 3 p, 2 kjs, 3 p, 2 kjs, *(3 p, 3 kjs, 3
p kulmaan), 2 kjs, 3 p, 2 kjs, 3 p, 2 kjs*, toista *-* 3 krt, lopuksi 1 ps krs:n alun 3. kjs:aan.
Katkaise lanka. Päättele langanpäät.

RUUTU 2:

Virkkaa kerrokset 1, 2 ja 3 samoin kuin ruutu 1, virkaa 2 sivua kerroksesta 4. Ruutujen yhdistäminen aloitetaan 3. kulmassa,
virkataan vuorotellen ruutuun 1 ja ruutuun 2:
Ruutu 2: 3 p kulman kjs-kaareen, 1 kjs, 		
Ruutu 1: 1 ks kulman kjs-kaareen, 1 kjs,
Ruutu 2: 3 p samaan kulman kjs-kaareen, 1 kjs, Ruutu 1: 1 ks p-ryhmien väliseen kjs:aan, 1 kjs,
Ruutu 2: 3 p seur. kjs-kaareen, 1 kjs, 		
Ruutu 1: 1 ks p-ryhmien väliseen kjs:aan, 1 kjs,
Ruutu 2: 3 p seur. kjs-kaareen, 1 kjs, 		
Ruutu 1: 1 ks p-ryhmien väliseen kjs:aan, 1 kjs,
Ruutu 2: 3 p kulman kjs-kaareen, 1 kjs, 		
Ruutu 1: 1 ks kulman kjs-kaareen, 1 kjs,
Ruutu 2: 3 p samaan kulman kjs-kaareen.
Jatka viimeinen sivu samoin kuin 2 ens. sivua.
Virkkaa samalla tavoin, kunnes rivissä on 10 ruutua (tai haluttu määrä).
Jatka sitten seuraava rivi virkkaamalla ruutu 11 samalla tavoin kuin ruutu 2, ens. rivin ens. ruudun sivuun.
Nyt kiinnitetään ruutu 12 kulmaan. Se virkataan 2 sivulta kiinni. Virkkaa yksi sivu krs:sta 4, ja virkkaa ensin kiinni ruutuun
11, kuten edellä.
Kulma virkataan näin: Ruutu 12: 3 p kulman kjs-kaareen, 1 kjs,
Ruutu 11: 1 ks kulman kjs-kaareen, 1 kjs,
Ruutu 2: 1 ks kulman kjs-kaareen, 1 kjs,
Ruutu 12: 3 p samaan kulman kjs-kaareen,
Jatka virkaten ruutu kerrallaan samalla tavoin, kunnes leveyssuunnassa on 8 ruutua. (Tai haluttu määrä.)

REUNUS

Krs 1 – 3: aloita kulmasta ja värillä 1, virkkaa **(3 p, 1 kjs, 3 p) kulman kjs-kaareen, * (3 p pylväsryhmien väliin, 1 kjs)
3 krt, 1 kjs, 3 p ruutujen väliin, 1 kjs*, toista *-* koko sivulle**, toista **-** peiton ympäri, lopuksi 1 ps 1. p:een.
Katkaise lanka ja päättele langat.
Krs 4 – pykäreuna: jatka värillä 1 ja aloita kulmasta: **(1ks, 3 kjs, 1ks) kulman kjs-kaareen, *(1 ks, 3 kjs, 1 ks) seur.
pylväsryhmän keskimmäiseen p:een, 1 ks ennen seur. pylväsryhmää olevaan kjs:aan*, toista *-* koko sivulle**, toista
**-** peiton ympäri, lopuksi 1 ps 1. ks:aan. Katkaise lanka ja päättele langat.

VIIMEISTELY

Levitä peitto oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin, anna kuivua.
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