Versio 2

91308. VIRKATTU HATTU NAISILLE
LANGAT Raggi, 70 % villaa (Superwash), 30 % nailonia, 1 kerä noin 100 g = 150 m
VIRKKAUSTIHEYS Noin 17 ks ja 18 krs virkkuukoukulla nro 5 = 10 x 10 cm.
KOKO Päänympärys: 56 – 59 cm
LANGANMENEKKI Noin 175 g (väri 1568)
KUVUN KORKEUS Takana keskellä 10½ cm, edessä keskellä 13½ cm
LIERIN LEVEYS Takana keskellä 3½ cm, edessä keskellä 6 cm
VIRKKUUKOUKKU Nro 5
TARVIKKEET 1 kpl KnitPro wire, 100 cm (kovikelanka lierin reunaan). Mahd. noin 62 cm ripsinauhaa, noin 2½ cm leveää (kuvun
sisäreunaan).

VIRKKAUSOHJEET
Kjs: solmi silmukka = 1. kjs, työnnä virkkuukoukku silmukkaan, *tee langankierto koukulle ja vedä 1 s silmukan läpi*, toista *-* kunnes on
tarvittava määrä kjs.
Ps: Työnnä koukku ed. krs:n silmukkaan, tee 1 langankierto koukulle ja vedä 1 s sekä ed. krs:n s:n että koukulla olevan s:n läpi.
Ks: Työnnä koukku ed. krs:n silmukkaan, tee 1 langankierto koukulle ja vedä 1 s (2 s koukulla), tee 1 langankierto koukulle ja vedä 1 s
koukulla olevien 2 s:n läpi.
Ks kav: Virkkaa yhteen 2 ks: Työnnä koukku ed. krs:n silmukkaan, tee 1 langankierto koukulle ja vedä 1 s (2 s koukulla), työnnä koukku seur.
silmukkaan, tee 1 langankierto koukulle ja vedä 1 s (3 s koukulla), tee 1 langankierto koukulle ja vedä lanka kaikkien koukulla olevien s:iden
läpi.
HATTU
Virkkaa 17 kjs virkkuukoukulla 5 mm, aloita 2. kjs:sta koukusta lukien.
Kerros 1: Keskietu: Virkkaa 2 ks samaan s:aan, sen jälkeen 14 ks (= 1 ks jokaiseen kjs:aan), 3 ks samaan s:aan (= viim. kjs:aan). Virkkaa sitten
ks takaisin kjs-ketjun toiseen reunaan: 14 ks, lopuksi 1 ks samaan s:aan kuin krs:n alun 2 ks = 34 s. Jatka virkaten ympyrää.
Kerros 2: Virkkaa 2 ks samaan s:aan, 16 ks, 3 ks samaan s:aan, 16 ks, lopuksi 1 ks samaan s:aan kuin krs:n alun 2 ks = 38 s.
Kerros 3: Virkkaa sen jälkeen krs:n alkuun 1 kjs - 2 ks samaan s:aan, 18 ks, 3 ks samaan s:aan, 18 ks, lopuksi 1 ks samaan s:aan kuin krs:n
alun 2 ks – lopuksi 1 ps kjs:aan (= kjs/ps ei ole luvussa mukana) = 42 ks.
Kerros 4: 1 kjs - 1 ks, 3 ks samaan s:aan, 18 ks, 3 ks samaan s:aan, 1 ks, 3 ks samaan s:aan, 18 ks, 3 ks samaan s:aan - lopuksi 1 ps kjs:aan = 50
ks.
Kerros 5: 1 kjs - 2 ks, 3 ks samaan s:aan, 20 ks, 3 ks samaan s:aan, 3 ks, 3 ks samaan s:aan, 20 ks, 3 ks samaan s:aan, 1 ks – lopuksi 1 ps
kjs:aan = 58 ks.
Kerros 6: 1 kjs - 2 ks, 3 ks samaan s:aan, 22 ks, 3 ks samaan s:aan, 1 ks, 3 ks samaan s:aan, 1 ks, 3 ks samaan s:aan, 1 ks, 3 ks samaan s:aan,
22 ks, 3 ks samaan s:aan, 1 ks - lopuksi 1 ps kjs:aan = 68 ks.
Kerros 7: Virkkaa 1 krs ks ilman lisäyksiä = 68 ks.
Kerros 8: 10 ps, 17 ks, 3 ks samaan s:aan, 5 ks, 3 ks samaan s:aan, 5 ks, 3 ks samaan s:aan, 17 ks, 10 ps = 74 s.
Kerros 9-12: 74 ks.
Kerros 13: *8 ks, 2 ks seur. s:aan*, toista *-* yhteensä 4 krt, 2 ks, 2 ks seur. s:aan, toista *-* yhteensä 4 krt = 84 ks.
Kerros 14-20: 84 ks, katkaise lanka. Sen jälkeen virkataan sekä ympyrää että edestakaisin jotta kupu saadaan edestä korkeammaksi. Aseta
merkki eteen keskelle ja taakse keskelle, mahd. eri väreillä. Kerros 21: kiinnitä lanka 35. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 70 ks,
katkaise lanka.
Kerros 22: kiinnitä lanka 30. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 60 ks, katkaise lanka.
Kerros 23: kiinnitä lanka 25. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 2 ks joka 10. ks:aan yhteensä 4 krt = 54 ks, katkaise lanka.
Kerros 24: kiinnitä lanka 20. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 44 ks, katkaise lanka.
Kerros 25: Aloita keskeltä takaa, virkkaa 88 ks krs:lla.
Kerros 26: Virkkaa 2 ks joka 11. ks:aan yhteensä 8 krt = 96 ks.
Kerros 27: 96 ks.
Kerros 28: kiinnitä lanka 35. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 70 ks, katkaise lanka.
Kerros 29: kiinnitä lanka 25. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 50 ks, katkaise lanka.
Kerros 30: kiinnitä lanka 15. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 30 ks, katkaise lanka.
Kerros 31: Aloita keskeltä takaa, virkkaa 96 ks krs:lla.
Kerros 32: Virkkaa sen jälkeen 1 ks kav (ks. ohje) yhteensä 6 krt tasavälein krs:lla = 90 ks.
Kerros 33-37: 90 ks.
Kerros 38: 90 ks, katkaise lanka.
Lieri:
Kerros 39: kiinnitä lanka 30. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 2 ks joka 3. ks:aan yhteensä 19 krt = 79 ks, katkaise lanka.
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Kerros 40: kiinnitä lanka 34. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 69 ks, katkaise lanka.
Kerros 41: kiinnitä lanka 29. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 59 ks, katkaise lanka.
Kerros 42: kiinnitä lanka 24. ks:aan ennen etukeskikohtaa, virkkaa 2 ks joka 5. ks:aan yhteensä 9 krt = 58 ks, katkaise lanka.
Kerros 43: Aloita keskeltä takaa: *2 ks samaan s:aan, 2 ks*, toista *-* yhteensä 5 krt, virkkaa sen jälkeen 90 ks, ja toista *-* 4 krt = 126 ks.
Kerros 44-46: 126 ks. Ompele kovikelanka keskelle taakse. Sitten virkataan kaksinkertainen reuna kovikelangan ympäri.
Kerros 47: Käännä hattu ja virkkaa 126 ks kovikelangan ympäri nurjalta.
Kerros 48: Virkkaa vielä 126 ks 46. krs:een, jotta reunasta tulee napakka ja kaksinkertainen. Katkaise lanka.
VIIMEISTELY
Päättele kaikki langanpäät. Höyrytä hattu varovasti sekä nurjalta että oikealta ja silitä lieri erittäin varovasti kostean silitysliinan läpi. Voit
ommella muutaman piston nurjalle kuvun edessä olevan laskoksen kohtaan, jotta kupu pysyy muodossaan.
Nyöri: Puno nyöri 8 langasta, joiden pituus on noin 150 cm (valmiissa nyörissä 16 lankaa = noin 70 cm). Sovita pituus päänympärysmittaan
ja ompele nauha yhteen niin, ettei se rispaannu. Kiinnitä nyöri kuvun reunaan, sijoita solmu haluamaasi kohtaan. Leikkaa langanpäät
haluamasi mittaisiksi, ks. kuva.
Ripsinauha sisäreunaan: Kuvun sisäreunaan kannattaa kiinnittää ripsinauha tukevoittamaan sitä.
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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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