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5-27. SOLMUVIRKATTU PANEELIVERHO & TURKISTYYNYNPÄÄLLINEN
PANEELIVERHO
LANGAT Järbo 8/4
LANKAVAIHTOEHTO Cortina 8/4. Järbo 12/6
KOKO Noin 200 cm
LANGANMENEKKI Noin 285 g
VIRKKUUKOUKKU Nro 2
TYYNYNPÄÄLLINEN
LANGAT Tindra
KOKO 45 x 45 cm
LANGANMENEKKI N. 250 g
PUIKOT Nro 4
NEULETIHEYS 20 s sileää neuletta = 10 cm

VIRKKAUSOHJEET
Ps (piilosilmukka) työnnä virkkuukoukku ed. krs:n s:aan ja vedä läpi 1 s, vedä tämä s koukulla olevan s:n läpi.
Ks (kiinteä silmukka) = Työnnä virkkuukoukku ed. krs:n s:aan ja vedä läpi 1 s (2 s koukulla), vedä lanka silmukoiden läpi.
Pp (pitkäpylväs) Tee 2 langankiertoa koukulle, työnnä koukku ed. krs:n s:aan ja vedä läpi 1 s (4 s koukulla), vedä 2 s:n läpi 3 krt. Käännä krs
virkkaamalla 4 kjs = 1 pp.

PANEELIVERHO
Virkkaa 114 kjs koukulla nro 2. Virkkaa 1 krs ks, aloita 2. s:sta koukusta lukien ja virkkaa 1 ks joka kjs:aan.
1. krs: 4 kjs (1. pp) 2 pp x koukulla oleva s venytetään n. 0,5 - 1 cm (katso kuva 1), virkkaa 1 silmukka ja lukitse se 1 ks:lla (työnnä
virkkuukoukku silmukan ja ylöstulevan langan välistä, katso kuva 2 ja 3), nyt on yksi solmu valmis, tee toinen samanlainen solmu (katso
kuva 4). Jätä väliin 7 ks ja virkkaa 3 pp (katso kuva 5) x toista x - x krs loppuun.
2. krs: X Virkkaa pp pp:n päälle, virkkaa yksi solmu, virkkaa 1 ks ennen ed. krs:n solmua ja yksi ks solmun jälkeen (katso kuva 6), virkkaa
vielä yksi solmu X toista x - x krs loppuun. Toista 1. ja 2. krs kunnes paneeliverho on halutun mittainen.
VIIMEISTELY
Virkkaa 3 ks pp:iden kohtaan ja 7 kjs solmulenkkien kohtaan, toista krs loppuun. Virkkaa 1 krs ks. Käännä, virkkaa 3 ps, 28 kjs, tee ps
ensimmäiseen 3 ps:sta, virkkaa ks jokaiseen lenkissä olevaan 28 kjs:aan, jatka virkaten 10 ps, tee 1 uusi lenkki. HUOM! ripustuslenkit
virkataan 3 pp:n ryhmän kohtaan.
LISÄOHJE
Ensimmäinen ja viim. s neulotaan aina oikein = reunas.
TYYNYNPÄÄLLINEN
Luo 82 s puikoille 4 ja neulo sileää kunnes työn pituus on 80 cm. Päätä.
Ompele 2 sivua yhteen, mutta jätä kolmas sivu avoimeksi, jotta voit asettaa sisätyynyn paikoilleen, ompele sauma sen jälkeen.
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Vihjeeksi
Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.
Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin
puikkoihin tai koukkuun.
Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.
Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.
Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja
päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaatteen mitat.
Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei
muodostu pitkiä langanjuoksuja.
Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset
vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen
vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

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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