92226
COOKIE

Versio 1

92226

LANGAT
LANKAVAIHTOEHTO
VIRKKAUSTIHEYS
KOKO
LANGANMENEKKI
VIRKKUUKOUKKU
OHJE & DESIGN
SUOMENNOS
VIHJEEKSI
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Cookie (100%akryyliä, kerässä noin 200 g = 600 m)
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Noin 13 p kuviovirkkausta virkkuukoukulla 6 = noin 10 cm
Noin 55 x 225 cm
Noin 330 g (väri 46210)
6 mm
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• 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

ks=kiinteäsilmukka, kjs=ketjusilmukka, s=silmukka, p=pylväs

OHJEET

Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka ja työnnä koukku silmukkaan, langankierto ja vedä lanka koukulla olevan silmukan läpi.
Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku ed. krs:n silmukkaan, vedä lanka läpi = 2 s koukulla, tee langankierto, vedä lanka
koukulla olevien 2 s:n läpi.
Pylväs (p): Tee langankierto, työnnä koukku seur. s:aan, vedä lanka läpi = 3 s koukulla, tee langankierto, vedä lanka 2
ens. s:n läpi = 2 s koukulla, tee langankierto, vedä lanka 2 viim. s:n läpi.

HUIVI

Luo virkkuukoukulla 6 mm 87 kjs.
Kerros 1: 2 ks 3. kjs:aan, * 5 ks, jätä väliin 3 kjs, 5 ks, 3 ks seur. kjs:aan *, toista *-* krs loppuun, lopuksi 2 ks viim.
kjs:aan.
Kerros 2: 3 kjs, 2 p 1. ks:aan, * 5 p, jätä väliin 2 ks, 5 p, 3 p seur. ks:aan *, toista *-* krs loppuun, lopuksi 2 p viim.
ks:aan.
Kerros 3: 3 kjs, 2 p 1. p:een, * 5 p, jätä väliin 2 p, 5 p, 3 p seur. p:een *, toista *-* krs loppuun, lopuksi 2 p viim. p:een.
Toista krs 3, kunnes työ on noin 225 cm. Lopuksi 1 kerros ks. Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.
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