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Vinkit
Väriä vaihtaessa tee silmukan viimeinen läpiveto 
uudella värillä.
Virkkaa nyppyjen välissä Catona-langan yli Stone 
Washed -langalla, jotta sinulle ei jää ylimääräisiä 
pääteltäviä langanpäitä.
Jotta nypyt nousisivat kunnolla koholle, vedä 
seuraava ks erityisen tiukaksi.

Virkkaa 60 kjs Stone Washed -langalla.
1. krs (NP) Aloita toisesta silmukasta (koukusta lähtien) ja virkkaa 59 ks, 1 kjs,  käännä työ (59 ks).
2. krs (OP) 59 ks, 1 kjs, käännä.
3. krs Toista 2. krs.
4. krs 5 ks, vaihda väri A, n, *vaihda SW, 3 ks, vaihda A, n*, toista * - * vielä 11 kertaa, vaihda SW, 5 ks, 1 kjs,
käännä. Katkaise lanka A.
5. krs Toista 2. krs.
6. krs 3 ks, vaihda väri B, n, *vaihda SW, 3 ks, vaihda B, n* toista * - * vielä 12 kertaa, vaihda SW, 3 ks, 1 kjs,
käännä. Katkaise lanka B.
7. krs Toista 2. krs.
8. krs Toista 4. krs värillä C.
9. krs Toista 2. krs.
10. krs Toista 6. krs värillä D.
11. krs Toista 2. krs.
12. krs Toista 4. krs värillä E.
13. krs Toista 2. krs.
14. krs Toista 6. krs värillä F.
15. krs Toista 2. krs.
16. krs Toista 4. krs värillä G.
17. krs Toista 2. krs.
18. krs Toista 6. krs värillä H.

Virkkuukoukku: 4.5mm

Tiheys: 19 ks ja 19 krs = 10 cm

Silmukat
n nyppy (* virkkaa 5 p samaan silmukkaan, 
mutta jätä jokaisen pylvään viimeinen läpiveto 
tekemättä, kunnes koukulla on 6 s, vedä sitten 
lanka kaikkien 6 s läpi)
kjs ketjusilmukka
ks kiinteä silmukka
OP oikea puoli
NP nurja puoi

Langat
Katso langat väritaulukosta.
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19. krs Toista 2. krs.
20. krs Toista 4. krs värillä I.
21. krs Toista 2. krs.
22. krs Toista 6. krs värillä J.
23. krs Toista 2. krs.
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Danish Mermaid 805 130 392 512 205 513 389 241 253 397 509
Kuvion väri

Älä katkaise Stone Washedia, vaan aseta silmukkamerkki viimeiseen silmukkaan. Päättele värilliset langanpäät.

¨Varitaulukko



Merkit
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