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LANGAT
LANKAVAIHTOEHTO
PEITTO:
VIRKKAUSTIHEYS
KOKO
LANGANMENEKKI

VIRKKUUKOUKKU
MOBILE:
VIRKKAUSTIHEYS
KOKO
LANGANMENEKKI

VAUVANPEITTO JA MOBILE

Soft Cotton (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB
SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
KUVAT Lasse Åbom

Noin 17 s x 19 krs virkkuukoukulla 5 mm = 10 x 10 cm
Noin 85 x 105 cm
Väri 1: Noin 950 g (väri 8849, vaaleansininen)
Väri 2: Noin 50 g (väri 8802, luonnonvalkoinen)
Väri 3: Noin 50 g (väri 8862, sininen)
Väri 4: Noin 50 g (väri 8836, harmaa)
Väri 5: Noin 100 g (väri 8845, oranssi)
Väri 6: Noin 50 g (väri 8801, musta)
5 mm

EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se

VIRKKUUKOUKKU
TARVIKKEET

Noin 22 s x 20 krs virkkuukoukulla 4 mm = 10 x 10 cm
Junavaunujen korkeus noin 7 cm, pituus 11 cm ja leveys 5 cm
Väri 1: Noin 50 g (väri 8849, vaaleansininen)
Väri 2: Noin 50 g (väri 8802, luonnonvalkoinen)
Väri 3: Noin 50 g (väri 8862, sininen)
Väri 4: Noin 50 g (väri 8836, harmaa)
Väri 5: Noin 100 g (väri 8845, oranssi)
Väri 6: Noin 50 g (väri 8801, musta)
4 mm
Metallirengas halk. noin 30 cm + pieni muovirengas tarvittaessa ripustamiseen sekä täytevanua veturiin ja vaunuihin.

DESIGN & OHJE
RUOTSINNOS
SUOMENNOS

Edith Kristine Nielsen SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Katarina Dock
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/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, kjs = ketjusilmukka, ks = kiinteäsilmukka, ps = piilosilmukka, p = pylväs, krs = kerros

OHJEET

Värinvaihto: Katso alla olevasta kuvion virkkaamisohjeesta.

PEITTO

Peitto muodostuu erillisistä kaitaleista, jotka virkataan yhteen piilosilmukoin. Lopuksi virkataan koristereunus koko peiton
ympäri.

YKSIVÄRISET
KAITALEET

Väri 1: Virkkaa 33 kjs + 1 kjs kääntämistä varten. Käännettäessä joka krs:n alussa virkataan 1 kjs. Virkkaa kiinteitä
silmukoita, kunnes virkattu kaitale on saman mittainen kuin kuviollinen kaitale, ks. alla. Kuvan peiton kaitaleisiin on
virkattu 138 krs. Virkkaa yhteensä 3 yksiväristä kaitaletta.

KUVIOLLINEN KAITALE

Aloita värillä 1.
Virkkaa 33 kjs + 1 kjs käännökseen.
Käännettäessä joka krs:n alussa virkataan 1 kjs.
Virkkaa kuviot piirroksen mukaan, numerojärjestyksessä 1, 2 ja 3.
Kuten piirroksesta 1 näet, virkataan 4 krs yksivärisellä, ennen kuin kuvio alkaa.
Virkkaa yhteensä 2 kuviollista kaitaletta.

VIIMEISTELY

Virkkaa kaitaleet yhteen piilosilmukoin.
Pidä virkkaustiheys tasaisena, kun virkkaat kaitaleita yhteen.
Virkkaa ps hieman löysästi, jotta kaitaleista tulee hieman joustavia.
Kun kaikki kaitaleet on virkattu yhteen, virkkaa reunus peiton ympäri.

PEITON REUNUS

Koko reunus virkataan värillä 1.
Jokainen ks/krs peiton ympäri vastaa 1 silmukkaa, kun virkkaat reunusta.
Kerros 1:
Kiinnitä lanka reunaan virkkaamalla 1 ps 2. ks:aan jonkin kulman jälkeen.
3 kjs (= 1. p), 1 kjs * jätä väliin 1 ks/1 krs, 1 p, 1 kjs *.
Toista * - * seur. kulmaan asti.
Säädä silmukkamäärää jättämällä väliin 2 ks/krs, jotta kulman silmukat täsmäävät.
Kulma = 1 p, 3 kjs, 1 p samaan s:aan.
Toista kursiivi teksti peiton jokaisella 4 sivulla.
1. krs:n lopuksi 1 ps krs:n alun 3. kjs:aan.

Kerros 2:
* 1 ks kjs-kaareen, 1 ks p:een *
Toista * - * seur. kulmaan asti.
Kulma = 4 ks kjs-kaareen + 1 ks p:een.
Toista kursiivi teksti peiton jokaisella 4 sivulla.
Krs:n lopuksi 1 ps krs:n alun 1. ks:aan.
Kerros 3:
3 kjs (= 1. p), 1 kjs, * jätä väliin 1 s, 1 p, 1 kjs *.
Toista * - * seur. kulmaan asti. Kulma = Jätä väliin 1 s, 1 p, 3 kjs, 1 p seur. ks:aan, 1 kjs.
Toista kursiivi teksti peiton jokaisella 4 sivulla.
Lopuksi 1 ps krs:n alun 3. kjs:aan.
Kerros 4:
* 1 ks kjs-kaareen, 1 ks p:een *.
Toista * - * seur. kulmaan asti. Kulma = 4 ks kjs-kaareen + 1 ks p:een.
Toista kursiivi teksti peiton jokaisella 4 sivulla.
Krs:n lopuksi 1 ps krs:n alun 1. ks:aan.
Kerros 5:
HUOM! Virkataan vain silmukoiden takareunasta.
Aluksi 1 ps ens. s:aan, 3 kjs, 1 ps samaan ks:aan kuin ps,
*1 ps jokaiseen seur. 3 ks:aan, 3 kjs, 1 ps samaan s:aan kuin viim. ps *.
Toista * - * krs loppuun.
Katkaise lanka ja vedä se viim. s:n läpi.
MOBILE

Päällystä rengas
Aluksi 4 kjs värillä 1 + 1 kjs käännöstä varten. Käännyttäessä joka krs:n alkuun virkataan 1 kjs.
Virkkaa noin 95 cm (mitta hieman venytettynä) tai niin pitkäksi, että se riittää renkaan ympäri.
Katkaise lanka ja vedä se viim. s:n läpi.
Taita pitkä kaitale renkaan ympärille ja ompele pituussuunnassa yhteen.
Virkkaa 2 ketjusilmukkanauhaa, noin 60 cm pitkiä. Kiinnitä ne virkattuun renkaaseen ompelemalla, tasaisin välein.
Kiinnitä tarvittaessa pieni rengas kärkeen ripustamista varten.

VETURI

Sivut: Aluksi 19 kjs värillä 3 + 1 kjs käännökseen.
Virkkaa veturi piirroksen mukaan. Ota huomioon, että krs 6 - 10 ovat lyhyempiä kuin muu osa veturista. Ikkunat virkataan
värillä 2.
Virkataan kaksi samanlaista sivua piirroksen mukaan.
Reuna: Aluksi 6 kjs värillä 3 + 1 kjs käännökseen.
Virkkaa 39 krs värillä 3, vaihda väri 4 ja virkkaa 19 krs = veturin pohja.
Katkaise lanka ja vedä se viim. s:n läpi.
Pyörät: Virkataan ympyrää. Aluksi 2 kjs värillä 6. Virkkaa 6 ks 1. kjs:aan.
Seur. krs: Virkkaa 2 ks joka s:aan. Lopuksi 1 ps krs:n 1. ks:aan.
Virkkaa veturiin 4 pyörää.
Savupiippu: Aluksi 4 kjs värillä 3 + 1 kjs käännökseen.
Virkkaa 4 krs. Katkaise lanka ja vedä se viim. s:n läpi.

VIIMEISTELY

Veturin sivut ja reuna yhdistetään virkkaamalla ks värillä 3.
19 krs värillä 4 ovat veturin pohjaa.
Kiinnitä pyörät.
Ompele savupiippu putkeksi ja ompele kiinni veturin etuosaan.

JUNAVAUNU

Sivut: Aluksi 19 kjs värillä 5 + 1 kjs käännökseen. Virkkaa vaunu piirroksen mukaan.
Virkataan 2 samanlaista sivua piirroksen mukaan.
Ikkunat virkataan värillä 2.
Reuna: Aluksi 6 kjs värillä 3 + 1 kjs käännökseen.
Virkkaa 39 krs värillä 5, vaihda väri 4 ja virkkaa 19 krs = vaunun pohja.
Katkaise lanka ja vedä se viim. s:n läpi.
Pyörät: Virkataan ympyrää. Aluksi 2 kjs värillä 6. Virkkaa 6 ks 1. kjs:aan.
Seur. krs: Virkkaa 2 ks joka s:aan. Lopuksi 1 ps krs:n 1. ks:aan.
Virkkaa 4 pyörää jokaiseen vaunuun.

VIIMEISTELY

Sivut ja reuna yhdistetään virkkaamalla ks värillä 5.
19 krs värillä 4 ovat vaunun pohjaa.
Ompele pyörät kiinni vaunuihin.
Tähän mobileen virkattiin 4 junavaunua.
Mobilen viimeistely: Leikkaa lanka jokaista vaunua/veturia varten, noin 55 cm.
Ompele lanka vaunun/veturin läpi laidasta laitaan ja ompele päät kiinni renkaaseen.

KUVIOVIRKKAUS

Kuviovirkkaus muodostuu värikentistä, jotka kaikki virkataan erillisellä pikku lankakerällä. Jotta langat pysyvät järjestyksessä,
ne kannattaa kiertää kartonkipalalle, jonka toisessa päässä on halkio langan kiinnittämiseksi. Vapauta lankaa vähitellen.
Kuvio virkataan piirroksen mukaan, jonka jokainen ruutu vastaa yhtä silmukkaa. Piirros luetaan alhaalta ylöspäin.
Ensimmäinen rivi luetaan oikealta vasemmalle. Seuraava rivi luetaan vasemmalta oikealle, ts. parittomat krs luetaan

oikealta vasemmalle ja parilliset krs vasemmalta oikealle.
Ota huomioon pari seikkaa kuviovirkkauksessa, jotta saat työn molemmat reunat yhtä siisteiksi ja värinvaihdon lähes
näkymättömäksi:
Värivaihdossa viimeinen langanveto tehdään uudella värillä. ”Vanha” väri asetetaan työn ETEEN silmukoiden väliin. Kun
virkkaat krs:n loppuun ja käännät työn, vanha väri on työn TAKANA.
Kun seuraava värinvaihto tehdään edellisen yläpuolella, on lanka oikealla paikallaan ja värit vaihtuvat siististi. Kun
värinvaihto tapahtuu kauempana ed. krs:een verrattuna, ”piilota” lanka uusien silmukoiden alle. Kun värinvaihtojen väliä
on vain vähän, kuljeta lanka mukana ja virkkaa silmukoiden alle se väri, jolla ei virkata (esim. mobilen junavaunut).
Lankoja pääteltäessä on tärkeää, että lanka pujotetaan aina samanväriselle alueelle - harmaa vain harmaalle alueelle,
vihreä vain vihreälle jne.

Värinvaihto: Viimeinen langanveto silmukan läpi tehdään
uudella värillä.

PIIRROS 2 (PEITTO) – Junavaunu

MOBILE – Junavaunu

Kun värinvaihto tapahtuu kauempana edelliseen kerrokseen
verrattuna, muista ”piilottaa” lanka silmukoiden alle.

MOBILE – Veturi

PIIRROS 1 (PEITTO) – Veturi

PIIRROS 3 (PEITTO) – Tavaravaunu

www.jarbo.se

