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TÄHTIÄ VAUVALLE

LANGAT

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB

SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
Soft Cotton (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Järbo 8/4 (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 170 m)
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Noin 20 ks x 20 krs virkkuukoukulla 4 mm = 10 x 10 cm
KUVAT Lasse Åbom
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
KIITOKSET www.virknalar.se
TÄHTIPEITTO
92119
Pieni tähti: halkaisija noin 12 cm
Pienet pallot: halkaisija noin 2-3 cm
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Iso tähti: noin 27 x 27 cm
Tämän ohjeen kaikkiin kuvioihin yhteensä
Väri 1: Noin 100 g (väri 8861, roosa)
Väri 2: Noin 50 g (8863, vaaleanvihreä)
Väri 3: Noin 50 g (8849, vaaleansininen)
Väri 4: Noin 50 g (8800, valkoinen)
Sekä silmiä varten hieman Järbo 8/4 -lankaa
4 mm
Vanua täytteeksi, vahvaa pyöreää kuminauhaa (noin 50 cm vaunuihin ripustamiseen), klipsit kuminauhan
kiinnittämiseen sekä suureen tähteen soittorasia, jossa nyöri. (Klipsit ja soittorasian saat osoitteesta www.virknalar.se)
Edith Kristina Nielsen SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Ordform, Katarina Dock
Irma Sinerkari

VIRKKAUSTIHEYS
LANKAVAIHTOEHTO
KOOT
LANGANMENEKKI

VIRKKUUKOUKKU
TARVIKKEET
DESIGN & OHJE
RUOTSINKIELINEN OHJE
SUOMENNOS
VIHJEEKSI

• 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.

LYHENTEET

s = silmukka, kjs = ketjusilmukka, ks = kiinteäsilmukka, krs = kerros, ps = piilosilmukka, p = pylväs, puolip= puolipylväs,
pitkäp = pitkäpylväs

OHJEET

Toista aina *-* krs loppuun

TÄHDET LASTENVAUNUUN
TÄHTI

Jokaisessa tähdessä on kaksi samanlaista kappaletta, jotka virkataan yhteen.
Virkkaa 1 tähti joka väriä 1, 2 ja 3.
Aluksi 2 kjs.
Kerros 1: Virkkaa 6 ks ens. ks:aan.
Kerros 2: *2 ks joka s:aan* = 12 s
Kerros 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* = 18 s
Kerros 4: *2 ks, 2 ks seur. s:aan* = 24 s
Kerros 5: *3 ks, 2 ks seur. s:aan*. Tästä alkaa ensimmäinen kärki.

KÄRJET

Virkataan keskustan ympärille edestakaisin.
**Virkkaa 5 ks, 1 kjs ja käännä.
1 ks, 2 s yhteen, 2 ks, 1 kjs, käännä, 1 ks, 2 s yhteen, 1 ks, 1 kjs, käännä.
1 ks, 2 s yhteen, 1 kjs, käännä, 1 ks. Katkaise lanka ja vedä se viim. s:n läpi**.
Virkkaa kaikki 5 kärkeä toistamalla ** - **.
Virkkaa tähden toinen kappale samalla tavoin.

TÄHTI, VIIMEISTELY

Kappaleet yhdistetään virkkaamalla ks.
Aloita 2 kärjen välisestä pohjasta ja jatka virkaten reunan ympäri.
Jokaisessa kärjessä virkataan 3 ks. Kärkien välisessä pohjassa virkataan 2 s yhteen.
Täytä tähti vanulla, ennen kuin virkkaat viimeisen kärjen yhteen. Jatka virkaten työ loppuun.

PALLO

Aluksi 2 kjs.
Kerros 1: Virkkaa 6 ks ens. ks:aan.
Kerros 2: *2 ks joka s:aan* = 12 s
Kerros 3: *2 ks, 2 ks seur. s:aan* = 16 s
Kerros 4: *1 ks joka s:aan* = 16 s
Kerros 5: *2 ks, 2 s yhteen* = 12 s. Täytä pallo vanulla.
Kerros 6: *2 s yhteen* = 6 s
Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.
HUOM! Päättele langat vasta sen jälkeen, kun pallot on kiinnitetty kuminauhaan.
Virkkaa 2 palloa kutakin väriä 1, 2 ja 3 + 6 palloa värillä 4, ks. kuva.

VIIMEISTELY,
RIPUSTAMINEN

Pujota kaikki virkatut osat kuminauhaan paksulla kanavaneulalla. Reunimmaisissa palloissa tulee olla aukko, josta kuminauhan
pää käännetään pallon sisään. Solmi klipsi/pidike kumpaankin päähän ja kiristä solmu hyvin. Voit vahvistaa solmun
ompelemalla mustalla ompelulangalla, jotta solmu ei aukene. Piilota solmut pujottaen ne pallon aukosta sisään ja ompele
aukko kiinni. Saat siistin lopputuloksen. Päättele muiden pallojen langanpäät.

SOITTORASIA – TÄHTI
TÄHTI

Virkataan värillä 1. Aluksi 2 kjs.
Kerros 1: Virkkaa 7 ks ens. ks:aan.
Kerros 2: *2 ks joka s:aan * = 14 s
Kerros 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* = 21 s
Kerros 4: *2 ks, 2 ks seur. s:aan* = 28 s
Kerros 5: *3 ks, 2 ks seur. s:aan* = 35 s
Kerros 6: *4 ks, 2 ks seur. s:aan* = 42 s
Kerros 7: *5 ks, 2 ks seur. s:aan* = 49 s
Kerros 8: *6 ks, 2 ks seur. s:aan* = 56 s
Kerros 9: *7 ks, 2 ks seur. s:aan* = 63 s
Seur. krs: 8 ks, 2 ks seur. s:aan, 8 ks, 2 ks seur. s:aan = 65 s. Tästä alkaa 1. kärki.

KÄRJET

Virkataan keskustan ympärille edestakaisin. Joka krs:n alkuun 1 kjs.
Kerros 1: 13 ks
Kerros 2: 13 ks
Kerros 3: 4 ks, 2 s yhteen, 1 ks, 2 s yhteen, 4 ks
Kerros 4-6: 1 ks joka s:aan = 11 s
Kerros 7: 3 ks, 2 s yhteen, 1 ks, 2 s yhteen, 3 ks
Kerros 8-9: 1 ks joka s:aan = 9 s
Kerros 10: 2 ks, 2 s yhteen, 1 ks, 2 s yhteen, 2 ks.
Kerros 11-12: 1 ks joka s:aan = 7 s
Kerros 13: 1 ks, 2 s yhteen, 1 ks, 2 s yhteen, 1 ks
Kerros 14-15: 1 ks joka s:aan = 5 s
Kerros 16: 2 s yhteen, 1 ks, 2 s yhteen
Kerros 17: 1 ks joka s:aan = 3 s
Kerros 18: 1 ks, 2 s yhteen
Kerros 19: 1 ks joka s:aan = 2 s
Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.
Virkkaa kaikki 5 kärkeä samalla tavoin.
Virkkaa tähden toinen kappale samalla tavoin.

SILMÄT

Virkkaa mustalla ympyrä: 2 kjs, 6 ks ens. ks:aan.
Seur. krs: 2 ks jokaiseen ks:aan. Lopuksi 1 ps krs:n alkuun.
Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.
Virkkaa toinen silmä samalla tavoin.
Virkkaa valkoisella ympyrä: 2 kjs, 6 ks ens. ks:aan.
Seur. krs: 1 ks + 1 puolip samaan s:aan, 3 p seur. s:aan.
1 puolip+ 1 ks seur. s:aan, 1 ks + 1 puolip seur. s:aan.
3 p seur. s:aan, 1 puolip + 1 ks viim. s:aan.
Lopuksi 1 ps krs:n 1. s:aan.
Virkkaa toinen silmä samalla tavoin.

VIIMEISTELY

Ompele valkoiset silmät tähden toiselle puolelle. Ompele mustat niiden päälle.
Kirjaile suu mustalla silmien alapuolelle.
Tähden toiselle puolelle kirjotaan suljetut silmät ja pieni suu mustalla langalla.
Yhdistä etu- ja takakappale virkaten ks.
Aloita alhaalta 2 kärjen välistä, josta soittorasian nyöri tulee ulos.
Jokaisessa kärjessä virkataan 2 ks joka s:aan. Kärkien välisessä pohjassa virkataan 2 s yhteen.
Aseta täytevanu + soittorasia tähden sisään, ennen kuin virkkaat viimeisen kärjen yhteen.

RIPUSTUS

Leikkaa 6 lankaa à 55 cm.
Palmikoi ne ja vedä palmikko ylimmän kärjen lävitse.
Solmi päät yhteen sen verran kauempaa, että muodostuu tupsu.
Vedä tupsu tähden yläkärkeen nukkuvalle puolelle, jolloin tupsu muistuttaa yömyssyä.

www.jarbo.se

