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TÄHTIPEITTO

Soft Cotton (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
Noin 18 ks x 19 krs virkkuukoukulla 4,5 mm = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Noin 75 x 90 cm
Väri 1: 850 g (8875, harmaabeige)
Väri 2: 150 g (8800, valkoinen)
4,5 mm
Edith Kristina Nielsen SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Ordform, Katarina Dock
Irma Sinerkari
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• 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, krs = kerros, ps = piilosilmukka

OHJEET

Värinvaihto: Katso gobeliinivirkkauksen ohje alempana

PEITTO
NELIÖ

Tähtineliö: Aloita värillä 1.
Virkkaa 40 kjs + 1 kjs käännökseen. Käännettäessä joka krs:n alkuun virkataan 1 kjs.
Piirroksesta näkyy, että pohjavärillä virkataan 4 krs (värillä 1) ennen kuvion alkamista.
Virkkaa tähti (värillä 2) piirroksen mukaan. Kun on virkattu 40 krs ks, neliö on valmis.
Virkkaa 6 tähtineliötä.
Yksivärinen neliö: Virkkaa 40 kjs + 1 kjs käännökseen. Käännettäessä joka krs:n alkuun virkataan 1 kjs.
Virkkaa yhteensä 40 krs ks. Muista, että yksiväristen neliöiden virkkaustiheys on sama kuin tähtineliöiden.
Virkkaa 6 yksiväristä neliötä.
Ompele neliöt yhteen vuorotellen kuvan mukaisesti.

REUNUS

Krs 1 (väri 1): 1 ks joka s:aan peiton ylä- ja alareunassa. 1 ks joka krs:lle peiton molemmilla sivuilla. Joka kulmassa
virkataan 3 ks samaan s:aan.
Krs 2 (väri 1): * 1 ks, 1 kjs, jätä väliin 1 s *. Toista * - * jokaisella 4 sivulla.
Virkkaa joka kulmassa 1 ks, 1 kjs, 1 ks, 1 kjs samaan s:aan. Silmukkamäärää voi joutua säätämään jättämällä väliin 1
silmukka jossain kohdassa krs:lla, jotta kulman silmukat täsmäävät. Lopuksi 1 ps 2. krs:n alkuun.
Krs 3 (väri 2): * 1 ks joka kjs:aan, 1 kjs joka ks:n kohdalle *. Toista * - * jokaisella 4 sivulla. Virkkaa joka kulmassa 1
ks, 1 kjs, 1 ks, 1 kjs samaan s:aan. Lopuksi 1 ps 3. krs:n alkuun.
Krs 4 (väri 1): * 1 ks joka kjs:aan, 1 kjs joka ks:n kohdalle *. Toista * - * jokaisella 4 sivulla. Virkkaa joka kulmassa 1
ks, 1 kjs, 1 ks, 1 kjs samaan s:aan. Lopuksi 1 ps 4. krs:n alkuun.
Krs 5 (väri 2): = krs 3
Krs 6 (väri 1): = krs 4
Krs 7 (väri 1): Virkkaa rapusilmukoita = ks vasemmalta oikealle. Ole tarkkana silmukkamäärän suhteen viim. krs:lla. Jätä
tarvittaessa väliin 1 s siellä täällä, jotta reunasta tulee tasainen.

GOBELIINIVIRKKAUS

Gobeliinivirkkaus 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.
Gobeliinivirkkauskuvio on piirroksessa, 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 gobeliinivirkkauksessa. Siten saat työn molemmat reunat yhtä pehmeiksi 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.
Lankoja pääteltäessä on tärkeää, että lanka pujotetaan aina samanväriselle alueelle.

Värinvaihto: Viimeinen langanveto silmukan läpi tehdään
uudella värillä.

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

PIIRROS
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