VIRKATTU PIPO
Koko: pään ympärys 56 cm, pipon korkeus on 21 cm.
Langan menekki: Schachenmayr original Boston, 1 kerä (50
g) kutakin seuraavaa väriä: neonvihreää (00171), oranssia (00026), neonkeltaista
(00121) ja terraa (00031).
Virkkuukoukku Prym: 6,5 mm tai käsialan mukaan.
Raidoitus: 1 krs puolipylväitä kullakin värillä järjestyksessä:*vihreä. keltainen, oranssi,
terra*, toista *–*.
Tee näin: Virkkaa vihreällä 3 kjs ja sulje ne renkaaksi 1 ps:lla 1. kjs:aan. Virkkaa 1. krs
vihreällä ja jatka sitten raidoituksen mukaan.
1. krs: 2 kjs (= 1. puoli-p), 11 puoli-p renkaaseen = yhteensä 12 puoli-p, sulje krs 1 ps:lla
1. puoli-p:seen eli 2. kjs:aan, sulje kaikki krs:t näin.
2. krs (lisäys-krs): 2 kjs, 1 puoli-p samaan s:aan kuin 2 kjs, 2 puoli-p jokaiseen muuhun
s:aan = 24 puoli-p.
3. krs: 2 kjs, 1 puoli-p jokaiseen muuhun s:aan = 24 puoli-p.
4. krs (lisäys-krs): 2 kjs, 1 puoli-p samaan s:aan kuin 2 kjs, 2 puoli-p seur. s:aan, *1 puolip seur. s:aan, 2 puoli-p seur. ja sitä seuraavaan s:aan*, toista *–* koko krs = 40 puoli-p.
5. krs: 2 kjs, 1 puoli-p jokaiseen muuhun s:aan.
6. krs (lisäys-krs): 2 kjs, 2 puoli-p seur. s:aan, *1 puoli-p kumpaankin seur. s:aan, 2 puolip seur. s:aan*, toista koko krs = 53 puoli-p.
7. krs: 2 kjs, 1 puoli-p jokaiseen muuhun s:aan.
Jatka raidoittaen ja lisäämättä, kunnes työn korkeus on 21 cm tai haluamasi. Virkkaa
lopuksi seuraavalla raitavärillä 1 kjs ja sitten 1 krs ps. Katkaise lanka ja päätä langanpäät.

BASKERI
Langan menekki: SMC original Boston:
beigeä (00105), tummanpunaista (00113) sekä korallinpunaista
(00133) kutakin 50 g.
Virkkuukoukku Prym: nro 8 ja 9 tai käsialan mukaan
Baskerin mallivirkkaus: virkkaa piirroksen mukaa. Tee 1. krs:lla joka 3:teen kjs:aan 1 ks +
2 p, tee jatkossa tällainen s-ryhmä aina edellisen krs:n ks:aan
Tee näin Virkkaa beigellä langalla paksummalla virkkuukoukulla 46 kjs. Jätä 3 kjs väliin
ja aloita mallivirkkaus piirroksen reunasta, toista 3 s:n mallikertaa tarpeen mukaan ja
virkkaa piirroksen toiseen reunaan. Virkkaa jatkossa s:t tässä järjestyksessä *1 krs
beigellä, 1 krs t.punaisella ja 1 krs korallinpunaisella*, toista *-* ja toista samalla 2.-3.
krs:ia. Kun baskerin pituus on 25 cm (=15 krs), aloita beigellä langalla kavennukset
siten, että teet ensin piirroksen 4.-5. krs:t. Virkkaa seuraavalla krs:lla 1 kjs ja sen jälkeen
jokaiseen ks:aan 1 ks. Virkkaa viimeisellä krs:lla 1 kjs ja sitten koko krs:n ajan 2 ks
yhteen (=*työnnä koukku s:n läpi, ota lk koukulle ja vedä läpi*, toista *-* seuraavaan
s:aan, ota lk koukulle ja vedä kaikkien koukulla olevien 3 s:n läpi kerralla). Katkaise
lanka, pujota se loppujen s:iden läpi ja kiristä umpeen. Ompele samalla langalla
baskerin takasauma. Virkkaa vielä baskerin alareunaan beigellä langalla ja ohuemmalla
koukulla 3 krs ks:ita spiraalina. Sulje lopuksi krs ps:lla ja katkaise sekä päätä lanka.

PIPO
Koko: pipon päänympärys 45/49-50/54 cm.
Langanmenekki: SMC Original Boston Style -lankaa
punakirjavaa (00549) 50 g sekä SMC Original Boston -lankaa
pinkkiä (00136) 50 g.
Puikot Prym : Nro 6 ja 8, sekä sukkapuikot nro 7 tai käsialan mukaan.
Virkkuukoukku: Nro 7 ja 8 tai käsialan mukaan.
Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Mallineule: *Poimi virkkuukoukun avulla jokaisesta virkatusta s:sta 1 s työn
oikealta puolelta ja siirrä s:t puikolle. Neulo sitten 6 krs sileää neuletta ja päätä
s:t. Virkkaa sitten päätettyihin s:ihin 1 krs pylväitä*, toista *-*.
Tee näin: Virkkaa koukulla nro 7 ja neulo sukkapuikoilla nro 7. Virkkaa pinkillä
langalla löyhästi aloitusketjuksi 40-44 kjs ja sulje renkaaksi ps:lla. Tee sitten 1 krs
pylväitä, korvaa krs:n 1. p 3 kjs:lla ja sulje krs tämän ketjun yläreunaan ps:lla.
Katkaise lanka ja vedä se viimeisen s:n läpi. Vaihda työhön punakirjava lanka ja
aloita suljettuna neuleena mallineule punakirjavalla langalla sekä tee pkerrokset raidoittaen yllä olevan ohjeen mukaan. Kun pipon korkeus on 19 cm
ja olet viimeksi neulonut 5 krs sileää, neulo 1 krs oikein ja kavenna samalla 6 s
tasavälein =34-38 s. Virkkaa sitten 1 p-krs ja 5 krs sileää. Katkaise lanka, vedä
s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin.

