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VIHJEEKSI

VIRKATTU HAPSUHELMAINEN TOPPI

Grand Elise (60 % puuvillaa, 40 % akryyliä. Noin 100 g = 160 m)
Noin 14 s x 10 krs ks virkkuukoukulla 7 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 6 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50
Noin 74 (86) 91 (97) 108,5 (120) cm
Noin 29 (30) 31 (32) 33 (34) cm (mitta sivulta)
Noin 200 (300) 300 (400) 400 (450) g (väri 16305)
5 ja 7 mm
8 hakaneulaa (kavennus- ja lisäyskohtien merkitsemiseen)
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Järbo Garnin kokotaulukko: Ohjeissamme vaatteen liikkumaväljyys vaihtelee vaatteen mallin ja muotoilun mukaan.
Jotta saisit oikean koon, suosittelemme että aluksi otat vartalosi mitat. Sen jälkeen voit itse päättää, kuinka paljon
liikkumaväljyyttä haluat. HUOM! Kokotaulukko on osoitteessa www.jarbo.se
• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
• 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.

LYHENTEET

s = silmukka, krt = kertaa, krs = kerros

OHJEET

Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka koukulle, X langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpi X. Toista X-X, kunnes
on haluttu määrä kjs.
Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi, langankierto koukulle,
vedä lanka mol. koukulla olevien s:iden läpi.
Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku seur. s:aan, vedä lanka silmukan läpi ja koukulla olevan s:n läpi.
Pylväs (p): Langankierto koukulle, työnnä koukku seur. s:aan ja vedä s:n läpi, (langankierto koukulle, vedä lanka 2 s:n
läpi) 2 krt.
Kiinteäsilmukka takaperin: Työnnä koukku koukun oikealla olevaan s:aan ja vedä 1 s (2 s koukulla) vedä lanka näiden
2 s:n läpi.
Kavenna 3 s: Työnnä koukku ens. s:aan ja vedä lanka läpi. Työnnä koukku toiseen silmukkaan ja vedä lanka (3 s koukulla).
Työnnä koukku kolmanteen s:aan ja vedä vielä lanka (4 s koukulla). Langankierto koukulle ja vedä koukulla olevien 4
silmukan läpi kerralla. (HUOM! aseta hakaneula s:aan)
Lisää 3 s: virkkaa 3 s samaan s:aan. (HUOM! aseta hakaneula keskimmäiseen s:aan)
Reikäkrs: Krs 1: 4 kjs, jätä väliin 1 s, 1 p X 1 kjs, jätä väliin 1 s, 1 p X, toista X X, lopuksi 1 kjs, 1 ps 3. kjs:aan.

ETU- JA TAKAKAPPALE

Luo 104 (120) 128 (136) 152 (168) kjs virkkuukoukulla 7, sulje ne renkaaksi 1 ps:lla.
Krs 1: 104 (120) 128 (136) 152 (168) ks
Krs 2: X kavenna 3 s = toinen sivu (muista hakaneula, joka siirretään jokaisen kavennuksen jälkeen, jotta silmukkamäärä
pysyy samana, ks. ohje edellä), 11 (13) 14 (15) 17 (19) ks, lisää 3 s (muista hakaneula, joka siirretään jokaisen lisäyksen
jälkeen, silmukkamäärä pysyy samana, ks. ohje edellä), 11 (13) 14 (15) 17 (19) ks X, toista X X yhteensä 4 krt.
Toista krs 2.
Kun on virkattu 5 krs, tee 1 reikäkrs, virkkaa 5 krs, toista reikäkrs ja virkkaa sen jälkeen ks kaventaen ja lisäten kuten
aiemmin.
Kun työ sivulta on 28 (29) 30 (31) 32 (33) cm, virkkaa viimeiseksi 1 krs ks takaperin virkkuukoukulla 5. Katkaise lanka
ja päättele. Aseta vaate kaksin kerroin, niin että helman yksi kärki on vaatteen keskellä (2 kärkeä yläreunassa, joihin
olkanauhat virkataan).

VIIMEISTELY

Nyt virkataan olkanauhat: leikkaa noin 3,70 cm pitkä lanka, taita se kaksinkertaiseksi. Työnnä virkkuukoukku nro 5
yläreunan kärkeen ja vedä langan taitettu pää silmukaksi, virkkaa nyt ks kaksinkertaisella langalla noin 55 kjs tai haluttu
määrä, kiinnitä taakse vastakkaiseen kärkeen (ristiin) 1 ps:lla. Tee samoin toinen olkanauha.
Hapsut helmaan: 1 hapsu: leikkaa 2 lankaa, pituus noin 36 cm, taita keskeltä ja solmi hapsu joka toiseen kjs-lenkkiin.
Leikkaa hapsut tasaisiksi.
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