Rantavehnä-Yyterineule
Pylväillä virkattu verkkomainen pusero
dyynikuviolla.
Koko n.42
Puseron mitat:
-Pituus: 50 cm + hapsut n.11 cm
-RY/Vartalon ympärys: 111 cm
-LY: 117-119 cm
-Hihanpituus: 22 cm
-Hihan leveys: 14 cm
Lanka:
-Isager / Japansk Bomuld
-Värinumero 59. 200g
-Värinumerot: 10,15,39,40.

50g/väri

Virkkuukoukku:
-3.0

ja 4.0 tai käsialan mukaan.

Tiheys:
-19 silmukkaa/10 cm
-16 kerrosta/10 cm (kirjovirkkaus)
-17 kerrosta/10 cm (yksivärinen yläosa)
Suunnittelija:
Maija Ihalainen
#crochetandwool
Pusero virkataan pylväillä ja seuraava kerros tulee edellisen
kerroksen pylväiden väleihin.
Rantavehnä-neule virkataan sekä pyörönä että tasona. Tasona virkattavat alueet virkataan aina oikealta puolelta,
joten langanpäitä on paljon. Ne päätellään pääosin virkkaamalla.

Mallitilkku:
-Tee niin iso mallitilkku, että aloitusketjusilmukoiden kireys ei vaikuta mittaustulokseen.

Miehusta:
-Virkkaus aloitetaan helman tasovirkkauksella. Helman aloitusketjusilmukat virkataan yhtä numeroa suuremmalla
koukulla. Ketjun täytyy olla yhtä pitkä kuin vastaava määrä pylväitä mallitilkussa. Virkkaa kirjovirkkausta 18
kerrosta/12 cm etu- ja takakappaleita erikseen (Kuva A). Jatka työtä pyörövirkkauksena yhdistämällä kappaleet.
-Ennen kainalokiilaa kavenna sivuissa 2 kertaa
-Kainalokiila tehdään kuvan B mukaisesti. (40. kerroksella) Kainalolevennyksiä tehdessä muista venyttää nurkkaa
ennen värinvaihtoa. Näin silmukoiden sisällä menevä lanka ei kiristä.
Kuvion/kainalokiilan loputtua työ jatkuu tasovirkkauksena seuraavat 24 kerrosta/14 cm. Virkkaa
kainalokiilalevennyksen kärjestä hihan pituinen ketjusilmukka ketju (43 ketjusilmukkaa/22 cm koukulla nro 4). Sekä
etu- että takahihan ensimmäinen kerros virkataan tähän ketjun (Kuva B) Voit virkata etu- ja takakappaleita
vuorotellen.
Kavennukset etukappaleen ylemmällä tasovirkkaus osuudella:
- 1. kerroksella Dyynien väleissä yhteensä 5 kertaa
- 2. kerroksella molempien kainaloiden kohdalla.
- 7. kerroksella kahden keskimmäisen dyynin päällä.
- 14. kerroksella keskellä
Kavennukset takakappaleella:
- 1. kerroksella Dyynien väleissä yhteensä 5 kertaa
-Kavennuksia on vähemmän kuin edessä eli viimeistelyvaiheessa hihat pitää kohdistaa erikseen.
Olkasauma:
Mittaa hihansuusta 23 silmukkaa / 12 cm ja jatka siitä lyhennetyillä kerroksilla olkapäälle. (Kuva D ja E)
lyhennettyä kerrosta.
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Pääntie:
Tee pääntie kuvan C mukaan. Etukappaleella pääntie alkaa 16. kerroksella kuvion jälkeen.
Takakappaleella 25.kerroksella.
Viimeistely:
Virkkaa etu-ja takakappale yhteen olkasaumoista kiinteillä silmukoilla (väri nro 39).
Reunojen huolittelu (pääntie, hihansuut,halkiot)
Ennen reunojen huolittelua virkkaamalla, pujota jokainen lanka neulalla kerran paikkansa ympäri.
Virkkaa kerros kiinteitä silmukoita, jonka päälle kerros puolipylväitä. Eli ks-kerros jää puolip-kerroksen sisään.
Näin lankojen päät pysyvät paremmin piilossa reunan sisällä. Puolip-kerros virkataan nurjalta puolelta.
Helma: Leikkaa n. 28 cm pituisia langan pätkiä. Solmi joka pylvään väliin 2 lankaa kaksinkerroin hevosenhäntä
solmuilla.

Dyynikuvion ja sen värit
Huom!
Tämä kuvio ei ole kansainvälisillä virkkaus-symboleilla piirretty. Yksi viiva tarkoittaa yhtä
pylvästä.

