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Koukutut Clara rannekkeetKoukutut Clara rannekkeet

Malli:Malli: Ulla Oikarinen/Tekstiiliteollisuus Oy

Materiaali:Materiaali: teetee Pallas (80 villa, 20 polyamidi, 50 g = 130 m)

luonnonvalkoinen (0007), 50 g 

beige (0011), 50 g

Tiheys:Tiheys: 18 s ja 17 krs = 10 cm

Koko:Koko: 9 cm x 22 cm (naisen)

Koukku:Koukku: Knit Picks virkkuukoukun kärki nro 5 ja 60 cm kaapeli tai pitkä koukkuamiskoukku 5mm

Jokainen kerros koostuu kahdesta vaiheesta: silmukoiden poimimisesta ja päättelystä. Työtä ei käännetä,

vaan sitä tehdään koko ajan sen oikealta puolelta. Poimintavaiheessa koukulle kerätään silmukoita

oikealta vasemmalle edeten ja paluuvaiheessa ne päätellään vasemmalta oikealle. Ensimmäisessä

vaiheessa syntyy pystysuoria silmukoita, paluuvaiheessa vaakasuora silmukoita yhdistävä ketju.

Tee näin:Tee näin: Virkkaa aloitusketjuksi 34 kjs luonnonvalkoisellaluonnonvalkoisella.

1. krs: Poimintavaihe:1. krs: Poimintavaihe: Poimi s:t koukulle: *vie koukku kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* kunnes

kaikista kjs:sta on poimittu. (kuva 1)(kuva 1)

Paluuvaihe:Paluuvaihe: *ota lanka koukulle, vedä kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-*, kunnes koukulla on 1 s.

(kuva 2)(kuva 2)

2. krs: Poimintavaihe:2. krs: Poimintavaihe: *vie koukku pystysuoran s:n läpi oikealta vasemmalle ja vedä lanka s:ksi koukulle.

Vie koukku seuraavan pystysuoran s:n läpi vasemmalta oikealle ja vedä lanka s:ksi koukulle (kuva 3)(kuva 3) .*

Toista *-* kunnes kaikki s:t on poimittu. 

Paluuvaihe:Paluuvaihe: Vaihda työhön beigebeige lanka. Tee paluuvaihe kuten 1. krs:lla. (kuva 4).(kuva 4).

3. krs: Poimintavaihe:3. krs: Poimintavaihe: *vie koukku pystysuoran s:n läpi vasemmalta oikealle ja vedä lanka s:ksi koukulle

(kuva 5)(kuva 5). Vie koukku seuraavan pystysuoran s:n läpi oikealta vasemmalle ja vedä lanka s:ksi koukulle (kuva(kuva

6)6).* Toista *-* kunnes jäljellä on reunas. Vie koukku sen läpi oikealta vasemmalle ja vedä lanka s:ksi

koukulle. 

Paluuvaihe:Paluuvaihe: Vaihda työhön luonnonvalkoinenluonnonvalkoinen lanka. Tee paluuvaihe kuten 1. krs:lla. (kuva 7).(kuva 7).

Toista 2. ja 3. krs:ta, kunnes kaitaleen pituus on n. 20 cm.

Tee loppuun kaksi krs:ta luonnonvalkoisella (työn korkeus 22 cm). Viimeisen paluuvaiheen jälkeen tee

päättelyvaihe: *poimi s oikealta vasemmalle, vedä lanka poimitun ja koukulla olevan s:n läpi*. Toista *-*

koko krs.

Viimeistely:Viimeistely: Ompele sivusauma, jätä 6 cm:n aukko peukalolle n. 12 cm:n päähän alareunasta. Halutessasi

voit huolitella alareunat ketjuvirkkauksella.



HUOM! Tässä mallissa silmukat poimitaan viemällä koukku pystysuoran s:n läpi vuoroin vasemmalta

oikealle ja vuoroin oikealta vasemmalle, jolloin silmukat painuvat pareiksi. (kuvat 5 ja 6) (kuvat 5 ja 6)

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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