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PASTELLIKESÄ
Suunnittelija: Järbo Garn
Valokuvat: Madelene Linderstam
LANKA Järbo 8/4 (100 % puuvilla. Kerä n. 50 g = 170 m)
TIHEYS N. 26 ks x 30 krs = 10 x 10 cm virkkuukoukulla 2,5 mm = 10 x 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 5 (HUOM! Langan menekki ja työn muoto voivat muuttua lankaa vaihtaessa)
KOKO n. 150 x 73 cm
LANGANMENEKKI
Väri A: 20 g (väri 32088, Apricot Ombré)
Väri B: 45 g (väri 32093, Old Rose Ombré)
Väri C: 70 g (väri 32090, Violet Ombré)
Väri D: 90 g (väri 32091, Skyblue Ombré)
Väri E: 120 g (väri 32092, Turqouise Ombré)
VIRKKUUKOUKKU 2,5 mm
TARVIKKEET Parsinneula lankojen päättelyyn
SELITTEET
Toista aina * ja * välinen alue niin monta kertaa kuin ohjeessa sanotaan.
Silmukat [ ja ] sisällä virkataan samaan ketjusilmukkaketjuun.
Huivi
Virkkaa 4 kjs värillä A ja sulje renkaaksi yhdelä ps:lla ensimmäiseen kjs:n.
Krs 1: Virkkaa 4 kjs, 3 p renkaaseen, 3 kjs, 3 p renkaaseen, 1 kjs, 1 p renkaaseen.
Krs 2: 4 kjs, 3 p kjs:n ympäri, 1 kjs, [3 p, 3 kjs, 3 p] 3-kjsketjuun, 1 kjs, 3 p ksj:n ympäri, 1 kjs, 1 p pylvääseen.
Krs 3: 4 kjs, *3 p kjs:n ympäri, 1 kjs* 2 krt, [3 p, 3 kjs, 3 p] 3-kjsketjuun, 1 kjs, *3 p kjs:n ympäri, 1 kjs* 2 krt, 1 p pylvääseen.
Seuraava krs: 4 kjs, *3 p kjs:n ympäri, 1 kjs* + 1 toisto enemmän kuin viime kerroksella, [3 p, 3 kjs, 3 p] 3-kjsketjuun, 1 kjs, *3 p kjs:n
ympäri, 1 kjs* + 1 toisto enemmän kuin viime kerroksella, 1 p pylvääseen.
14 krs jälkeen vaihda väriin B.
Virkkaa 14 krs:a ja vaihda väriin C.
Virkkaa 14 krs:a ja vaihda väriin D, ja viimeiseksi virkkaa vielä 14 krs värillä E.
Päättely: Kaunis reunus pylväsryhmillä
Värillä E, virkkaa reunus huivin kahteen vinoreunaan, jätä yläreuna ilman reunusta.
*[1 pp, 1 p, 1 tp, 1 p, 1 pp] kjs-ketjun ympäri. Virkkaa 3 ps seuraavaan kjs-ketjuun*
Toista *-* koko reunan mitalta, tee lopetukseen [1 pp, 1 p, 1 tp, 1 p, 1 pp] kjs-ketjun ympäri.
Päättele langanpäät, kastele ja anna kuivua tasaisella alustalla. Valmis!
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Vihjeeksi
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
Neulominen
cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kaksoisyliv=kaksoisylivetokavennus, kav=kavennus, k-o=kiertäen oikein, krs=kerros,
krs:n=kerroksen, krt=kertaa, lis=lisäys, lk=langankierto, ns=nurja silmukka/nurjat silmukat, o=oikea silmukka/oikeat silmukat,
p=puikko/puikot, reunas=reunasilmukka, sileä=sileä neule, s=silmukka/silmukat, seur=seuraava, s-kaari=silmukkakkaari,
takakpl=takakappale, yliv=ylivetokavennus, 2-kav=kaksoiskavennus
Virkkaus
cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kav=kavennus, kjs=ketjusilmukka, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, krs=kerros, krt=kerta/kertaa,
krs:n=kerroksen, ks=kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis=lisäys, lk=langankierto, puolip=puolipylväs, p=pylväs, pp=pitkäpylväs,
p-ryhmä=pylväsryhmä, ps=piilosilmukka, reunas=reunasilmukka, seur=seuraava, s=silmukka/silmukat, takakpl=takakappale
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