1149-1 Virkattu pitsitoppi
Koko: nainen (yksi koko)
Vaatteen mitat:
Rinnanympärys: 84 cm
Pituus: 42 cm
Lanka: Svarta Fåret Tilda (50 % puuvilla, 50 % akryyli)
Menekki: 5 kerää luonnonvalkoista (05)
Virkkuukoukku: nro 3

Tiheys: 1 kukka = halkaisija n. 8 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos virkkaat liian tiukkaa, vaihda
paksumpaan koukkuun. Jos virkkaat liian löysää, vaihda ohuempaan koukkuun.
Kukka
Virkkaa 6 kjs ja sulje renkaaksi ps:lla 1. kjs:aan.
1. krs: 4 kjs (= 1 p ja 1 kjs), *1 p renkaaseen, 1 kjs*, toista *-* vielä 10 kertaa, sulje krs ps:lla alun 3. kjs:aan.
2. krs: 1 ps kjs-kaareen, 4 kjs (= 1 pp), 2 pp yhteen samaan kjs-kaareen kuin ps, *6 kjs, 1 ps koukusta laskien 4.
kjs:aan = nirkko, 3 kjs, seuraavaan kjs-kaareen 3 pp yhteen*, toista *-* vielä 10 kertaa, virkkaa krs:n lopuksi 6
kjs, 1 ps koukusta laskien 4. kjs:aan, 1 ps krs:n alun yhteenvirkattuihin pp:isiin. Katkaise lanka.
Kukkien yhdistäminen
Virkkaa seuraavat kukat 2. krs:lla yhteen viereisten kukkien kanssa: virkkaa pp-ryhmien välissä 4 kjs, 1 ps
viereisen kukan nirkkoon, 2 kjs, 1 ps 4 kjs:n ketjun alusta laskien 3. kjs:aan, 3 kjs. Yhdistä vierekkäiset 2 kukkaa
aina 2 nirkon kohdalta toisiinsa.
1. kukkarivi (helma) koostuu 12 kukasta. Virkkaa ensin 1 kukka. Virkkaa seuraava kukka yhteen ensimmäisen
kanssa 2 nirkon kohdalta. Jatka virkaten tällä tavoin yhteensä 12 kukkaa peräkkäin, ja yhdistä viimeinen kukka
ensimmäiseen.
2. kukkarivi: virkkaa kuten ensimmäinen kukkarivi, mutta yhdistä kukat myös 1. rivin kukkiin.
3. kukkarivi: virkkaa kuten 2. kukkarivi.
Jatka sitten virkaten kukkarivejä etu- ja takakappaletta varten.
Etukappale: Virkkaa 7 kukan rivi ja yhdistä se samalla 3. kukkariviin kuten aiemmin. Rivin päätykukat
muodostavat kädentien reunat. Virkkaa seuraavaksi 8 kukan rivi ja yhdistä se samalla 7 kukan riviin.
Takakappale: Virkkaa kuten etukappale, mutta yhdistä 8 kukan rivin päätykukat etukappaleen vastaaviin
kukkiin yläreunastaan (kädentien reuna jää vapaaksi).
Olat: Virkkaa vielä kummallekin olalle 3 kukkaa seuraavasti: Virkkaa 1 kukka ja yhdistä se samalla etu- ja
takakappaleen viimeisen kukkarivin päätykukkiin. Virkkaa vielä 2 kukkaa pääntien reunaan, yksi etukappaleen
ja yksi takakappaleen puolelle ja yhdistä ne olan ensimmäiseen kukkaan.
Helman reunus
Aloita sivusta op:lta kukan vasemmanpuolimmaisesta vapaasta nirkosta.
1. krs: Virkkaa *6 kjs, 1 ks yhteenvirkattuihin nirkkoihin, 4 kjs, 1 ps äskeistä ks:aa edeltävän kjs-ketjun 3.
kjs:aan, 2 kjs, 1 ks seuraavan kukan ensimmäiseen nirkkoon, 5 kjs, 1 ks seuraavaan nirkkoon, 5 kjs, 1 ks
seuraavaan nirkkoon, 5 kjs, 1 ks seuraavaan nirkkoon*, toista *-* koko krs:n ajan ja sulje krs ps:lla.
2. krs: Virkkaa jokaiseen 2 kjs:n kaareen 2 ks, ja jokaiseen 5 kjs:n kaareen 3 ks + 1 nirkko (= 3 kjs, 1 ps
koukusta laskien 3. kjs:aan) + 2 ks, sulje krs ps:lla.
Pääntien ja kädenteiden reunus
Virkkaa reunus kuten helmaan. Aloita kädentiellä
kainalosta ja pääntiellä olalta.
Päättele langanpäät. Levitä työ mittoihinsa kosteiden
pyyhkeiden väliin ja anna kuivua.
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