Catania Denim
Peitonmitat: 117 x 130 cm
Lanka: Schachenmayr original Catania Denim (100 CO, 50 g =
125 m). 350 g kutakin väriä: yönsinistä (00150), farkunsinistä
(00152) ja vaaleansinistä (00153).
Virkkuukoukku Prym : 4 mm tai käsialan mukaan
Tiheys: 1 neliö = 13 x 13 cm.
Työohje: Virkkaa 8 kjs ja yhdistä ne renkaaksi 1 ps:lla 1. kjs:aan.
Jatka ruutupiirroksen mukaan, virkkaa aloituslenkkiin neljä 4
p:n ryhmää ja niiden väleihin 2 kjs. Korvaa aina krs:n 1. pp 4
kjs:lla ja 1. p 3 kjs:lla. Ks-krs:n alkuun tulee 1 kjs, jota ei lasketa
silmukaksi. Sulje kaikki krs:t 1 ps:lla 1. s:aan.
Virkkaa yhteensä 90 neliötä. Virkkaa neliöitä A, B ja C kutakin 26
kpl = yht. 78 kpl.
Virkkaa neliöitä D, E ja F kutakin 4 kpl = yht. 12 kpl.
Viimeistely: Yhdistä neliöt kaavion mukaiseen järjestykseen ja
yhdistä ne toisiinsa luotospistoin. Pujota langanpäät np:lle.
Levitä peite tasaiselle alustalle, kostuta ja anna kuivua.

Värijärjestykset: Tee aloitusrengas aina 1. värillä. Palat on
nimetty kirjaimin.
A: 1–2. krs yönsinisellä, 3–4. krs farkunsinisellä, 5–6. krs vaaleansinisellä.
B: 1–2. krs farkunsinisellä, 3–4. krs vaaleansinisellä, 5–6. krs yönsinisellä.
C: 1–2. krs vaaleansinisellä, 3–4. krs yönsinisellä, 5–6. krs farkunsinisellä.
D: 1. krs yönsinisellä, 2. krs vaaleansinisellä, 3. krs farkunsinisellä, 4. krs yönsinisellä, 5. krs vaaleansinisellä ja 6. krs
farkunsinisellä.
E: 1. krs farkunsinisellä, 2. krs yönsinisellä, 3. krs vaaleansinisellä, 4. krs farkunsinisellä, 5. krs yönsinisellä ja 6. krs
vaaleansinisellä.
F: 1. krs vaaleansinisellä, 2. krs farkunsinisellä, 3. krs yönsinisellä, 4. krs vaaleansinisellä, 5. ja 6. krs yönsinisellä.
Peiton kaava :
Merkit:
= 1 kjs
= 1 ks
= 1 ps
=1p
= 1 pp
= 5 p samaan kohtaan ja jätä ne kaikki viimeistä lk ja
läpivetoa vaille valmiiksi, kierrä lanka koukulle ja vedä
kaikkien koukulla olevien s:iden läpi
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Värijärjestys ruudut A, B ja C yhteensä 78 ruutua

Värijärjestys ruudut D, E ja F yhteensä 12 ruutua

