KUKKA-KÄMMEKKÄÄT

KOKO: Naisten

LANKA: Malabrigo Sock, väri Ravelry Red

OHJE:

menekki 35 g

Ranne:

PUIKOT: Sukkapuikot 3 tai käsialan mukaan

Luo 40 s puikoille nro 3. Jaa silmukat neljälle
puikolle. Kerros vaihtuu puikkojen VI ja I välissä.

VIRKKUUKOUKKU: 3

Neulo suljettuna neuleena nurin 3 krs

MALLINEULEET:
Sileä neule suljettuna neuleena:
neulo kaikki silmukat oikein

*Neulo 10 krs ainaoikein neuletta. Neulo 2 krs
nurin*
Toista *-* vielä kolme kertaa
Neulo 2 krs. ainaoikein neuletta.

Tiheys: 25 s sileää neuletta=10 cm

WWW.KOUKUTTAMO.FI
Rakkaudesta lankaan.

Peukalon kiila (vasen käsi):

Kukkakoriste:

Neulo ainaoikein neuletta 1. puikon silmukat ja
toisen puikon silmukat kunnes silmukoita on
neulomatta neljä.

Virkkaa 5 ketjusilmukkaa ja yhdistä ne renkaaksi
piilosilmukalla.

Lisää yksi silmukka, neulo 2 silmukkaa ja lisää yksi
silmukka ja neulo 2 s. Jatka ainaoikein neuletta ja
toista peukalokiilan lisäyksiä joka 3. krs vielä viisi
kertaa. Kiilan silmukkaluku lisääntyy aina kahdella
silmukalla.
Neulo ainaoikein neuletta yksi kierros ja seuraavaa
kierrosta kiilan alkuun saakka. Siirrä kiilan 14 s
apulangalle odottamaan. Luo kiilan kohdalle kaksi
(2) uutta silmukkaa, jolloin puikoilla jälleen 10 s.
Jatka ainaoikein neuletta kunnes kämmekäs on
haluamasi mittainen (esim. pikkurillin kynteen
saakka). Neulo kaksi (2) krs nurjaa ja päätä työ
nurjaa neuloen. Päättele hyvin.

1. krs: tee renkaaseen 2 ketjusilmukkaa ja 11
pylvästä. Päätä kierros piilosilmukalla
2. krs: *tee 3 kjs, hyppää yhden silmukan yli ja tee
ps*. Toista*-*, päätä kierros ps. Näin kukkaan on
syntynyt 6 kaarta terälehdiksi.
3. krs: *kaareen ps, ks, puolipylväs, pylväs,
puolipylväs, ks, ps*. Toista *-* kaikkiin kaariin
Päättele ja kiinnitä kukka kämmekäisiin.
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Nosta apulangalla olevat s puikolle ja poimi
peukalon juuresta niin monta silmukkaa, ettei
peukalon juureen jää reikiä (mallikappaleessa
kuusi s.)
Jaa silmukat kolmelle puikolle tasan. Neulo
ainaoikein ja ensimmäisellä kierroksella kavenna
poimitut silmukat siten, että puikoilla on yhteensä
16 silmukkaa.
Neulo kolme (3) krs. ainaoikein neuletta. Neulo
kaksi (2) krs. nurjaa neuletta. Päätä työ nurjaa
neuloen. Päättele hyvin.
Neulo oikean käden kämmekkä vasemman
peilikuvaksi. Tee peukalokiila kahden s päähän III
puikon alusta.
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