Kiinteillä ketjusilmukoilla virkatut kesäsukat.

Malli ja ohje

Leena Kokko

Koko

39

Mallikerta

6s

Lankatiedot

Merseroimaton puuvillalanka värillinen 360 m/100 g, valkea hieman ohuempaa, merimäärä
ei ole tiedossa.

Tiheys

27 s x 24 krs = 10 cm

Koukut

3 mm ja 3,5 mm

Virkkausohje
Varsi
Virkkaa 60 ketjusilmukkaa ja sulje piilosilmukalla lenkiksi. Käännä lenkki nurinpäin ja virkkaa ensimmäinen
kerros nurjan puolen takalenkkiin. Jatka tämän jälkeen kiinteitä ketjusilmukoita 9 krs ottaen koukulle
edellisen kerroksen takareuna. Siirry virkkaamaan etureunaan. Vaihda koukku 0,5 numeroa suuremmaksi.
Tee kiinteät ketjusilmukat löyhiä, unohda pitsinvirkkaus! Kolmiokuvio alkaa jo ensimmäisellä
etureunakerroksella. Ensimmäinen kerros virkataan 1 valkea kiinteä ketjusilmukka, 5 sinistä kiinteää
ketjusilmukkaa, 1 valkea jne.

Kolmiokuvion ruutupiirros on piirretty niin, että väri vaihdetaan silmukkaa aikaisemmin, kuin se on
ruutupiirroksessa, tällöin väriä vaihtanut uusi silmukka laskeutuu kuviossa omalle paikalleen. Laske kuviossa
koukulla oleva silmukka mukaan. Taakse jää toisesta väristä lenkkejä, katso että ne eivät kiristä. Tue lenkit
virkattavalla langalla aina kun ne ovat yli 3 silmukkaa. Virkkaa kuvion jälkeen valkealla langalla haluamasi
määrä kerroksia. Lisää ennen kantapäätä kaksi kertaa sukan laidoilla tasavälein ( 4 s). Se helpottaa
pukemista, sillä puuvillalanka ei jousta. Tee lisäykset virkkaamalla edellisen kerroksen silmukan takareuna ja
etureuna.

Kantapää
Jaa silmukat kahtia ja virkkaa kantalappu (32 s) tasona. Saat mielenkiintoisen pinnan kun otat koukulle aina
sukan etupuolella etureunan ja nurjalla puolella takareunan. Ulkopuolelta pinta muistuttaa aina oikeaa
tasoneuletta, mutta sisäpuolelta se on yllättävän tasainen. Virkkaamissani sukissa on 18 kerrosta ennen
kavennuksia. Vaihda pienempään koukkuun, jotta saat 20 edestakaiskerrosta. Jaa silmukat kolmeen, niin
että laidoilla on 10 s ja keskellä 12. Aloita kavennukset. Ota kaventaessasi reunasilmukoista molemmat
laidat koukulle, näin kavennuskohdasta tulee kiinteämpi.
Terä
Lappukantapään jälkeen nosta molemmilta laidoilta 10 s (joka toinen kerros). Jatka virkkausta pyörönä (64).
Kavenna aika nopeasti tasavälein laidoissa 4 silmukkaa, jolloin työssä on taas 60 s. Sovita kolmioraita
näkymään kesäkengistäsi. Virkkaa värilangalla yksi kerros ennen jalkapöydän kolmiokuvioita. Tee kuvio
samalla tavalla kuin varressa. Kun sukka on sopivan pituinen, aloita sädekavennus. Kavennuskohtia on 6.
Tee kavennukset joka kerroksella. Kavenna ottaen koukulle molempien silmukoiden etureunat ja vedä
lanka läpi. Merkitse ensimmäinen kavennus ja laske muiden kohdat tarkkaan. Kavennuskohta alkaa näkyä
vasta muutaman kerroksen jälkeen.
Päättele kaikki langanpäät, tässä kuviovirkkauksessahan niitä ei saa päätellyksi virkkauksen sisään.

Kuvat:

