Charlotte

Tämä neliö on suunniteltu erityisesti 67 Blankets for Mandela Day -tapahtumaan. Haluan kiittää ystävääni John
Kellyä, joka antoi minulle luvan käyttää pienempää versiota kukkasesta, jonka hän suunnitteli “Mandala in Bloom”ohjeeseensa (voit ostaa ohjeen TÄÄLTÄ).
Kiittäen
Dedri

Materiaalit


4 mm virkkuukoukku



Scheepjes Softfun Dk Lankaa
o

Väri A - Cloudescape (804) – 162 metriä

o

Väri B - Riverscape (802) – 62 metriä

o

Väri C - Cityscape (806) – 112 metriä

Lyhenteet










kjs - ketjusilmukka
KT – kohovirkkaus takapuolelta*)
p – pylväs
p2yht – kaksi yhteen virkattua pylvästä (kts. Kuvaus erikoissilmukoista)
pp3 – erikoispitkä pylväs (3 langankiertoa koukulle)
KE – kohovirkkaus etupuolelta*)
puolip – puolipylväs
OP – oikea puoli
ks – kiinteä silmukka
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pp – pitkä pylväs (2 langankiertoa)
ps – piilosilmukka
s – silmukka
NP – nurja puoli
() ja * – Toista sulkumerkkien/tähtien välisiä silmukoita ohjeessa mainittu toistomäärä.
Hy – hyppää yli

*)

silmukan virkkaustapaan liittyvä termi yhdistetään aina silmukkatyyppiä kuvaavan lyhenteen kanssa ja se esitetään lihavoidulla
tekstillä lukemisen helpottamiseksi. Esim. KTp on silmukan rungon ympärille takakautta virkattava pylväs ja KEpp3 taasen
kolmen langankierron erikoispitkä pylväs vastaavasti etukautta rungon ympäri virkattuna.

Erikoissilmukat









p2yht - virkkaa ensimmäinen pylväs, mutta jätä lanka vetämättä viimeisen langankierron läpi (2
langankiertoa koukulla), virkkaa toinen pylväs samoin (3 langankiertoa koukulla), vedä lanka kaikkien
koukulla olevien langankiertojen läpi.
Klusteri (p3yht)- : (Virkkaa 3 p peräkkäisiin silmukoihin niin, että ne yhdistyvät yläosastaan) ohjevideo.
N-nyppy (pp5yht) -. Tee viisi keskeneräistä pitkää pylvästä samaan silmukkaan, vedä lanka läpi kaikista
kuudesta silmukasta.
Pallosilmukka - * tee langankierto koukulle, pistä koukku s:aan, ota lanka koukulle ja vedä silmukasta läpi

noin pylvään korkuiseksi *, toista *–* vielä 3 kertaa, ota sitten lanka koukulle ja vedä kerralla kaikkien 9:n
lankalenkin läpi, sulje palloksi yhdellä ketjusilmukalla.
Ristikkäiset pylväät – Hyppää yli silmukka ja tee pylväs, tee seuraava pylväs ylihypättyyn silmukkaan edellä
tehdyn pylvään etupuolelta virkaten.
Standing Stitches- SS: Kun aloitat uuden kerroksen uudella langalla, voit tehdä langan liittämisen ja
ketjusilmukka-aloituksen sijaan ns. itsenäisen aloitussilmukan, Standing Stitch -menetelmällä esim. kiinteän
silmukan tai pylvään. Tässä linkki ohjevideoihin, joista näet menetelmän SS pylväs SS kiinteä silmukka.

Virkkaustiheys
Kappaleesi on kooltaan suurin piirtein 15 x 15 cm kerroksen 13 jälkeen.

Valmiin kappaleen koko
42 cm

Huomiota
Keskikukkanen on suunniteltu jäämään kevyesti koholleen muun neliön pinnasta. Kun työsi on vaiheessa, jossa vasta
keskikukkanen on saatu valmiiksi, vaikuttaa siltä, että kukkanen pullistuu valtavasti ulospäin (johtuen edellä
tehdyistä kohosilmukoista), työn edetessä tämä vaikutelma tasoittuu. Työn edistyessä kukkanen tulee painumaan
vielä entisestään, mutta nousee kuitenkin vielä näkyvästi pinnasta koholleen, kuten on tarkoitettu.
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Osa 1 – Pieni neliö
Kerros 1 (Väri A)
Tee aloitussilmukkaan (magic ring): 5 kjs (lasketaan pp+ kjs). (pp, kjs) 11 kertaa. Sulje ps:lla aloitusketjun 4:nteen
kjs:aan.
Silmukkaluku: 12 pp, 12 kjs-kaarta

Kerros 2 (Väri A)
Ps seuraavaan kjs-kaareen ja tee vielä (kjs, ks) samaan kjs-kaareen. (4 kjs, ks kjs-kaareen) 11 kertaa. 4 kjs. Sulje
kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan, katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku: 12 ks, 12 x 4:n kjs:n kaari

Kerros 3 (Väri B)
Aloita virkkaamalla p SS-menetelmällä mihin tahansa edellisen kerroksen kjs-kaareen. Virkkaa vielä 2 p samaan kjskaareen. (2 kjs, 3 pylvästä samaan kjs-kaareen) 11 kertaa. 2 kjs. Sulje kerros ps:lla 1. pylvääseen.
Silmukkaluku: 36 p, 12 x 2:n kjs:n kaari

Kerros 4 (Väri B)
Aloita virkkaamalla 2 kjs (ei lasketa silmukkalukuun). 2 KEp samaan kerroksen 3 pylvääseen (1.) 2 KEp samaan
pylvääseen, kahdesti. Kjs. (3 x 2 KEp samaan pylvääseen, kjs) 11 kertaa. Sulje kerros ps:lla 1. KEp:een, katkaise ja
päättele langat.
Silmukkaluku: 72 KEp and 12 kjs-kaarta

Kerros 5 (Väri A)
Aloita virkkaamalla p SS-menetelmällä mihin tahansa 2:n kjs:n kaareen kerroksella 3 niin, että myös kerroksen 4 kjskaari jää virkattavan pylvään alaosan SISÄLLE. Kerroksen 3 kjs-kaaret löytyvät terälehtien väleistä. Tee vielä p
samaan kjs-kaareen. (4 kjs, 2 p seuraavaan kerroksen 3 kjs-kaareen jättäen krs 4 kjs-kaaren piiloon p:n alaosan
sisälle) 11 kertaa. 4 kjs. Sulje kerros ps:lla 1. pylvääseen, katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku: 24 p, 12 x 4:n kjs:n kaari

Kerros 6 (Väri B)
Tällä kerroksella virkataan kerroksen 5 kjs-ketjujen etupuolella. Voi olla, että joudut kaivelemaan vähän saadaksesi
esiin jokaisen terälehden ensimmäisen KEp:n.
Vinkki: Tarkista virkatessasi, että jokaiseen kahteentoista terälehteen tulee 6 pylvästä kuhunkin.
Aloita tekemällä KEp SS-menetelmällä minkä tahansa terälehden ensimmäiseen KEp:een.(krs 4). Tee KEp kerroksen
jokaiseen jäljellä olevaan 71 s:aan. Sulje ps:lla kerroksen 1. KEp:een.
Silmukkaluku: 72 KEp
Kukkasesi saattaa olla nyt melkoisen kuprullaan, mutta se kuuluu asiaan.

Kerros 7 (Väri B)
Aloita tekemällä 2 kjs (ei lasketa silmukkalukuun). (Virkkaa KEp2yht terälehden 2:een ensimmäiseen KEp:een . 2
KEp. KEp2yht terälehden 2:een viimeiseen KEp:een virkaten. 3 kjs) 12 kertaa. Sulje kerros ps:lla 1. KEp2Yht:een,
katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku: 48 KEp, 12 x 3:n kjs:n kaari
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Kerros 8 (Väri A)
Tällä kerroksella virkataan kerrokselle 5 tehtyjen kahden pylvään väliin niin, että kerroksen 7 kjs-kaaret ja kerroksen
6 terälehtien väliset silmukat jäävät tehtävän pylvään alaosan SISÄLLE. Pylväistä kannattaa tehdä melko napakoita.
Aloita tekemällä SS-menetelmällä p minkä tahansa kerroksen 5 kahden pylvään väliin muistaen, että kerroksien 6 ja
7 silmukoiden tulee jäädä pylväiden alaosan SISÄLLE. Tee vielä toinen p samaan pylväsväliin. (4 kjs. 2 p seuraavan
krs:n/kerroksen? 5 pylväsparin väliin) 11 kertaa. 4 kjs. Sulje kerros ps:lla 1. p:een, katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku: 24 p, 12 x 4:n kjs:n kaari

Kerros 9 (Väri B)
Aloita tekemällä SS-menetelmällä KEp2yht minkä tahansa krs kerroksen 7 terälehden kahteen ensimmäiseen
silmukkaan (toisin sanoen virkkaa KEp2yht ja KEp:n ympärille). KEp2yht vielä terälehden kahteen viimeiseen s:aan. 4
kjs. (KEp2yht kahdesti seuraavaan krs 7:n terälehteen, 4 kjs) 11 kertaa. Sulje kerros ps:lla 1. KEp2yht:een, katkaise
ja päättele langat.
Silmukkaluku: 24 KEp ja 12 x 4:n kjs:n kaari

Kerros 10 (Väri A)
Aloita tekemällä SS-menetelmällä p minkä tahansa kahden pylvään väliin kerrosella 8, työskennellen kerroksen 9 4:n
kjs:n kaarien ETUPUOLELLA. Tee vielä 4 p samaan pylväsväliin. (2 kjs, 5 p seuraavaan vastaavanlaiseen krs 8
pylväsväliin) 11 kertaa. 2 kjs. Sulje ps:lla p:een, katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku: 60 p ja 12 x 2:n kjs:n kaari

Kerros 11 (Väri B)
Aloita tekemällä KEp2yht minkä tahansa krs 9 terälehden kahteen jäljellä olevaan silmukkaan. (6 kjs, KEp2yht
seuraavaan krs 9 terälehteen) 11 kertaa. 6 kjs. Sulje kerros ps:lla KEp2yht:een, katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku: 12 KEp2yht ja 12 x 6:n kjs:n kaari
Tämän kerroksen lopussa kukkasesi on voimakkaasti kuprullaan. Tilanne tulee korjaantumaan osittain. Lopussa
kukkanen tulee olemaan vain kevyesti neliön pinnasta kohollaan.

Kerros 12 (Väri A)
Tällä kerroksella työskentelet krs.11 kjs-kaarten ETUPUOLELLA.
Aloita tekemällä SS-menetelmällä puolip minkä tahansa 5:n pylvään muodostaman ryhmän ensimmäiseen
pylvääseen kerroksella 10. tee vielä puolip samaan s:aan. 3 ks. Tee 2 puolip seuraavaan, eli 5:n pylvään
muodostaman ryhmän viimeiseen pylvääseen. KEpp3 krs 8 pylvääseen seuraavan terälehden vasemmalla puolella
(oikealla mikäli olet vasenkätinen). KEpp3 krs 8 pylvääseen saman terälehden oikealla puolella (vasemmalla mikäli
olet vasenkätinen). Tämän silmukan tekeminen on helpompaa, kun taivutat työtäsi saadaksesi koukun oikeaan
paikkaan.
*Tee 2 puolip seuraavan 5:n p:n muodostan ryhmän 1. pylvääseen kerroksella 10. 3 ks. 2 puolip seuraavaan s:aan.
KEpp3 krs.8 pylvääseen seuraavan terälehden vasemmalla puolella (oikealla mikäli olet vasenkätinen). KEpp3 krs.8
pylvääseen saman terälehden oikealla puolella (vasemmalla mikäli olet vasenkätinen).* Toista * - * vielä 10 kertaa.
Sulje ps:lla puolip:een.
Silmukkaluku: 108 s {36 ks, 48 puolip ja 24 KEpp3}
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Kerros 13 (Väri A)
Kjs ja ks samaan s:aan kuin suljit ed. kerroksen, joka on kahden KEpp3:n jälkeinen puolip. 2 ks. (2 ks samaan s:aan,
joka on keskimmäinen kolmesta ed.kerroksen ks:sta. Laita toiseen ks:aan silmukkamerkki, mikäli luulet, että sinun on
vaikeaa tunnistaa sitä seuraavalla kerroksella. 8 ks) 11 kertaa. 2 ks samaan s:aan. 5 ks. Sulje ps:lla ks:aan.
Silmukkaluku: 120 ks

Kerros 14 (Väri A)
Kjs ja ks samaan s:aan kuin suljit ed. kerroksen. 4 ks. Nyt sinulla pitäisi olla 5 ks:aa.
*puolip, 2 p, 2 pp. 4 kjs, hy 4 s, ps. Piilosilmukka tulee edellisen krs:n ks:aan jolla lisättiin silmukkalukua (johon
kehotin laittamaan silmukkamerkin). 13 kjs, ps samaan s:aan kuin edellinen ps, jolloin muodostuu lenkki. 4 kjs, hy 4
s, 2 pp, 2 p, puolip, 11 ks. Ensimmäisen ja viimeisen ks:n pitäisi tulla edellisen krs:n ks:aan, jolla lisättiin
silmukkalukua (johon kehotin laittamaan silmukkamerkin).*
Toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeiset 5 ks (teit ne jo tämän kerroksen alussa). Sulje ps:lla ks:aan,
katkaise ja päättele langat.
Katso työtäsi tarkoin ennen kuin jatkat virkkaamista. Työsi kulmat muodostuvat kukkasen mallisista 4:n ja 13:n
silmukan kaarista. Jokaisen kulmakukkasen tulisi sijoittua kahden terälehden väliin. Mikäli näin ei kuitenkaan ole,
tarkista, missä kohtaa työtä olet lähtenyt harhateille.
Silmukkaluku: 84 s {44 sks, 8 puolip, 16 p, 16 pp, 8 x 4:n kjs:n kaari ja 4 x 13:n kjs:n kaari}

Kerros 15 (Väri A)
Aloita tekemällä SS-menetelmällä puolip minkä tahansa kulman 13:n kjs:n kaareen. Yritä saada tämä puolip tehtyä
mahdollisimman keskelle kjs-kaarta. Tee vielä samaan kjs-kaareen: (3 ks, 2 kjs, 3 ks, puolip). Tämä muodostaa
ensimmäisen kulman. Liu’uta silmukoita niin, että ne sijoittuvat kjs-kaaren keskelle. Mikäli ne jäävät vielä
vinksalleen, saat säädettyä niitä vielä myöhemminkin.
*3 kjs, 21 ks, 3 kjs. Kulman 13:n kjs:n kaareen: (puolip, 3 ks, 2 kjs, 3 ks, puolip).* toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä
huomiotta viimeisen toiston kulmasilmukat. Sulje ps:lla puolip:een, katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku:


Yhteensä: 116 s {8 puolip, 108 ks, 8 x 3:n kjs:n kaari ja 4 x 2:n kjs:n kaari}



Per sivu: 29 s {2 puolip, 27 ks ja 2 x 3:n kjs:n kaari}

Kerros 16 (Väri B)
Aloita tekemällä SS-menetelmällä ks minkä tahansa kulman 2:n kjs:n kaareen. (2 kjs, ks) samaan kjs-kaareen. Tämä
muodostaa ensimmäisen kulman. *4 ks, 3 ks 3:n kjs:n kaareen, 21 ks, 3 ks 3:n kjs:n kaareen, 4 ks. Muista huomioida
puolip, joka tulee heti kjs-kaareen jälkeen. Kulman 2:n kjs:n kaareen: (ks, 2 kjs, ks).* Toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä
huomiotta viimeisen toiston kulmasilmukat. Sulje ps:lla ks:aan.
Silmukkaluku: 148 ks ja 4 x 2:n kjs:n kaaret kulmissa {37 ks per sivu}

5|Cha rlotte

www.lookatwhatimade.net

Kerros 17 (Väri B)
Siirry piilosilmukoilla kulman 2:n kjs:n kaareen. 4 kjs (lasketaan puolip ja 2 kjs). Puolip samaan kjs-kaareen. Tämä
muodostaa ensimmäisen kulman.
*hy 1 s (piiloon jäävä silmukka), 36 puolip. (puolip, 2 kjs, puolip) kulman 2:n kjs:n kaareen.* Toista * - * vielä 3
kertaa. Jätä huomiotta viimeisen toiston kulmasilmukat. Sulje ps:lla alun 4:n kjs:n kaaren toiseen s:aan, katkaise ja
päättele langat.
Silmukkaluku: 152 puolip ja 4 x 2:n kjs:n kaaret kulmissa {38 puolip per sivu}

Kerros 18 (Väri A)
Aloita tekemällä SS-menetelmällä puolip minkä tahansa kulman kjs-kaareen. (puolip, 2 kjs, 2 puolip) samaan kjskaareen. Tämä muodostaa ensimmäisen kulman.
*38 KTp, (2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) kulman 2:n kjs:n kaareen.* Toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen
toiston kulmasilmukat. Sulje ps:lla puolip:een, katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku:


Yhteensä: 168 s ja 4 x 2:n kjs:n kaaret kulmissa {16 puolip ja 152 KTp}



Per Sivu: 42 s per sivu {4 puolip ja 38 KTp}

Tässä vaiheessa neliön koko on noin 21 x 21 cm.
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Osa 2 - kolmiot
Kolmiot tehdään yksi kerrallaan tasovirkkauksena yhtä väriä käyttäen. Työ siis käännetään jokaisen kerroksen
päätteeksi. Silmukoita tarkastellessasi huomaat, että jokaisen silmukan huippu sijoittuu silmukan rungon
vasemmalle puolelle, ei oikealle kuten normaalisti, sillä virkkaat aina edellisen kerroksen nurjalle puolelle. Ainoan
poikkeuksen tähän tekee kerros 19, jossa silmukan huippu onkin oikealla puolella, sillä työskentelet silloin kerroksen
18 oikealla puolella.
Kaikki 4 kolmiota tehdään värillä C.

Kerros 19
Työn oikealta puolelta virkaten. Aloita tekemällä SS-menetelmällä klusteri minkä tahansa sivun alkuun. (2 kjs,
klusteri) 13 kertaa. Käännä.
Silmukkaluku: 14 klusteria ja 13 x 2:n kjs:n kaari

Kerros 20
3 kjs (lasketaan p), hy 2:n kjs:n kaari, p klusteriin. (2 p kjs-kaareen, p klusteriin) 11 kertaa. Hy viimeinen kjs-kaari, p
viimeiseen klusteriin. Käännä.
Silmukkaluku: 36 p

Kerros 21
Mikäli sinulla on vaikeuksia silmukoiden rakenteen ymmärtämisessä, kannattaa sinun merkata silmukkamerkeillä
kaikki muut KEpp:t paitsi ensimmäinen ja viimeinen. Tämä helpottaa työskentelyäsi seuraavalla kerroksella.
3 kjs (lasketaan p), hy 2 s, p, KEpp 3.een klusteriin krs.19. (hy 1 s, 2 p, KEpp krs.19 klusteriin) 9 kertaa. Nyt sinulla
pitäisi olla 2 klusteria jäljellä. Hy 1 s, p, hy 2 s, p 3:n kjs:n kaareen. Käännä.
Silmukkaluku: 22 p (mukaan lukien alun kjs-pylväs) ja 10 KEpp

Kerros 22
3 kjs (lasketaan p), hy 2 s, 2 p. (5:n pp:n nyppy KEpp:een, 2 p) 8 kertaa. Hy 2 s, p 3:n kjs:n kaareen. Käännä.
Silmukkaluku: 28 s – 8 x nyppy ja 20 p (mukaan lukien alun kjs-pylväs)

Kerros 23
3 kjs (lasketaan p), hy 2 s, 22 p. hy 2 s, p 3:n kjs:n kaareen. Käännä.
Silmukkaluku: 24 p (mukaan lukien alun kjs-pylväs)

Kerros 24
3 kjs (lasketaan p), hy 3 s, p. Tee p viimeiseen ylihypättyyn s:aan niin, että virkkaat edellisen p:n ETUPUOLELTA. Näin
muodostuvat ensimmäiset ristikkäiset pylväät. (Hy 1 s, p, p ylihypättyyn s:aan virkaten edellisen p:n ETUPUOLELTA) 8
kertaa. Hy 2 s, p 3:n kjs:n kaareen. Käännä.
Silmukkaluku: 20 s {2 p (mukaan lukien alun kjs-pylväs) ja 9 ristikkäin tehtyä pylväsparia

Kerros 25
Muistathan, että pallo itsessään suljetaan ketjusilmukalla ja pallosilmukan perään tehdään vielä ylimääräinen
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ketjusilmukka.
3 kjs (lasketaan p), hy 1. ristikkäiset pylväät. (Tee pallosilmukka seuraavan ristipylväsparin pylväiden väliin, kjs) 6
kertaa. Nyt sinulla pitäisi olla 2 ristikkäistä pylväsparia jäljellä. Tee pallo seuraavan ristipylväsparin pylväiden väliin.
Hy viimeinen ristipylväspari, p 3:n kjs:n kaareen. Käännä.
Silmukkaluku: 7 x pallo, 2 p (mukaan lukien alun kjs-pylväs) ja 6 kjs-kaari

Kerros 26
3 kjs (lasketaan p). 2 p jokaiseen kuuteen 1:n kjs:n kaareen, p 3:n kjs:n kaareen. Käännä.
Silmukkaluku: 14 p (mukaan lukien alun kjs-pylväs)

Kerros 27
3 kjs (lasketaan p), hy 3 s, 6 p, hy 3 s. P 3:n kjs:n kaareen. Kjs , käännä.
Silmukkaluku: 8 p (mukaan lukien alun kjs-pylväs)

Kerros 28
Huomioi, että sulkumerkkien väliset osat eivät ole toistensa “peilikuvat”. Tämä on tarkoituksenmukaista ja
mahdollistaa huolitellun lopputuloksen.
Hy2, (nyppy, p, pp) seuraavaan s:aan, 2 kjs. (Pp, nyppy, p) seuraavaan s:aan, hy 2 viimeistä silmukkaa. Sulje ps:lla 3:n
kjs:n kaaren yläosaan, katkaise ja päättele langat. 2:n kjs:n kaari muodostaa uuden kulman.

Olet nyt tehnyt valmiiksi yhden kolmion. Jotta työsi palaa jälleen neliön muotoon, sinun tulee tehdä samanlainen
kolmio jokaiselle osassa 1 tehdyn neliön sivulle.
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Osa 3 – Reunus
Tässä osassa viimeistelet neliösi lisäämällä sille reunuksen.

Kerros 29 (Väri C)
Tehdään työn oikealta puolelta virkaten. Aloita tekemällä SS-menetelmällä ks minkä tahansa kulman 2:n kjs:n
kaareen, (2 kjs , ks) samaan kulman kjs-kaareen. Tämä muodostaa ensimmäisen kulman.
*3 ks. Ks nypyn ja kerroksen 27 kolmion väliseen tilaan. 3 ks jokaisen seuraavan kahdeksan kerroksen sivuun.
2 puolip klusterin sivuun, puolip s:aan, jossa on jo klusterin jalka, 2 puolip seuraavaan 2:n kjs:n kaareen kerroksella
18.
2 puolip klusterin sivuun, 3 ks jokaisen seuraavan kahdeksan kerroksen sivuun. Hy ps, 3 ks. (ks, 2 kjs, ks) seuraavaan
kulman kjs-kaareen.* Toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen toiston kulma. Sulje ps:lla ks:aan, katkaise
ja päättele langat.
Silmukkaluku per Sivu: 64 s per sivu {57 ks ja 7 puolip –pois lukien kulmien 2:n kjs:n kaaret}

Kerros 30 (Väri B)
Aloita tekemällä SS-menetelmällä p minkä tahansa kulman 2:n kjs:n kaareen, (p, 2 kjs, 2 p) samaan kjs-kaareen.
Tämä muodostaa ensimmäisen kulman. *64 p neliön sivulle, (2 p , 2 kjs, 2 p) kulman 2:n kjs:n kaareen.* Toista * - *
vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen toiston kulma. Sulje ps:lla p:een, katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku: 272 p ja 4 x 2:n kjs:n kaari kulmissa {68 p per sivu}
Tässä vaiheessa neliösi on suurin piirtein 32 x 32 cm.

Kerros 31 (Väri A)
Aloita tekemällä SS-menetelmällä puolip minkä tahansa kulman 2:n kjs:n kaareen, (2 kjs, puolip) samaan kjs-kaareen.
Tämä muodostaa ensimmäisen kulman. *68 KTp neliön sivulle, (puolip, 2 kjs, puolip) kulman 2:n kjs:n kaareen.*
Toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen toiston kulma. Sulje ps:lla puolip:een.
Silmukkaluku: 280 s ja 4 x 2:n kjs:n kaari kulmissa {68 p ja 2 puolip per sivu}

Kerros 32 (Väri A)
Ps seuraavaan kulman 2:n kjs:n kaareen. 3 kjs (lasketaan p), (p, 2 kjs, 2 p) samaan kjs-kaareen. Tämä muodostaa
ensimmäisen kulman.
*hy 1. (piilossa oleva) s, 2 p. (3 kjs, hy 2 s., ps, 8 kjs, ps samaan s:aan kuin ed. ps, jolloin muodostuu 8:n kjs:n
lenkki. 3 kjs, hy 2 s, 5 p) 6 kertaa. Jokainen toisto on 10 silmukan pituinen, jos vertaa edellisen kerroksen
silmukkamäärään.
3 kjs, hy 2 s, ps, 8 kjs, ps samaan s:aan kuin ed. ps, jolloin muodostuu 8:n kjs:n lenkki. 3 kjs, hy 2 s, 2 p. (2 p, 2 kjs, 2 p)
kulman 2:n kjs:n kaareen.* Toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen toiston kulma. Sulje ps:lla
aloitusketjun 3. s:aan.
Silmukkaluku Per Sivu: 38 p, 7 x 8:n kjs:n kaari ja 14 x 3:n kjs:n kaari per sivu – pois lukien kulman 2:n kjs:n kaaret

Kerros 33 (Väri A)
Siirry piilosilmukoilla seuraavan kulman 2:n kjs:n kaareen. 3 kjs (lasketaan p), (p, 2 kjs, 2 p) samaan kulman kjskaareen. Tämä muodostaa ensimmäisen kulman.
*4 p. (5 kjs, hy molemmat 3:n kjs:n kaaret ja 8:n kjs:n lenkki, 5 p) 6 kertaa. 5 kjs, hy molemmat 3:n kjs:n kaaret ja 8:n
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kjs:n lenkki, 4 p. (2 p, 2 kjs, 2 p) seuraavaan 2:n kjs:n kaareen. Toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen
toiston kulma. Sulje ps:lla aloitusketjun 3. s:aan.
Silmukkaluku Per Sivu: 42 p ja 7 x 5:n kjs:n kaari – pois lukien kulman 2:n kjs:n kaari

Kerros 34 (Väri A)
Liiku piilosilmukoilla seuraavaan 2:n kjs:n kaareen, 3 kjs (lasketaan p). (p, 2 kjs, 2 p) samaan kulman kjskaareen. Tämä muodostaa ensimmäisen kulman.
*P, (3 kjs, hy 2 s, ps, 8 kjs, ps samaan s:aan kuin ed. ps, jolloin muodostuu 8:n kjs:n lenkki . 3 kjs, hy 2 s, p 5:n kjs:n
kaareen, p2yht samaan 5:n kjs: kaareen. Virkkaa p niin, että se kiinnittyy sekä 8:n kjs:n lenkin (krs 32) että 5:n kjs:n
kaaren ympärille. P2yht samaan 5:n kjs:n kaareen.) 7 kertaa.
3 kjs, hy 2 s, ps, 8 kjs, ps samaan s:aan kuin ed. ps, jolloin muodostuu 8:n kjs:n lenkki. 3 kjs, hy 2 s, p viimeiseen
s:aan. (2 p, 2 kjs, 2 p) seuraavaan 2:n kjs:n kaareen.* Toista * - * vielä 3 kertaaa. Jätä huomiotta viimeisen toiston
kulma. Sulje ps:lla aloitusketjun 3. s:aan.
Silmukkaluku Per Sivu: 41 p, 8 x 8:n kjs:n lenkki ja 16 x 3:n kjs:n kaari – pois lukien kulman 2:n kjs:n kaaret

Kerros 35 (Väri A)
Liiku piilosilmukoilla kulman 2:n kjs:n kaareen, 3 kjs (lasketaaan p). (p, 2 kjs, 2 p) samaan kulman kjs-kaareen. Tämä
muodostaa ensimmäisen kulman.
*3 p, (5 kjs, hy molemmat 3:n kjs:n kaaret ja 8:n kjs:n lenkki, 5 p) 7 kertaa. 5 kjs, hy molemmat 3:n kjs:n kaaret ja 8:n
kjs:n lenkki, 3 p. (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman 2:n kjs:n kaareen.* Toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen
toiston kulma. Sulje ps:lla aloitusketjun 3. s:aan.
Silmukkaluku Per Sivu: 45 p ja 8 x 5:n kjs:n kaari per sivu - pois lukien kulman 2:n kjs:n kaaret

Kerros 36 (Väri A)
Liiku piilosilmukoilla kulman 2:n kjs:n kaareen. (kjs, ks, 2 kjs, ks) samaan kjs-kaareen. Tämä muodostaa ensimmäisen
kulman.
*hy 1. s (piiloon jäävä silmukka), 4 ks. (2 ks 5:n ksj:n kaareen. Virkkaa ks niin, että se kiinnittyy sekä 8:n kjs:n lenkin
(krs 34 ) että 5:n kjs:n kaaren ympärille. 2 ks samaan 5:n kjs:n kaareen, 5 ks) 7 kertaa. 2 ks viimeiseen 5:n kjs:n
kaareen. Virkkaa ks niin, että se kiinnittyy sekä 8:n kjs:n lenkin (krs 34) että 5:n kjs:n kaaren ympärille. 2 ks samaan
5:n kjs:n kaareen, 5 ks. (ks, 2 kjs, ks) kulman 2:n kjs:n kaareen.* Toista * - * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen
toiston kulma. Sulje ps:lla ks:aan, katkaise ja päättele langat.
Silmukkaluku: 344 ks ja 4 x 2:n kjs:n kaaret kulmissa {86 ks per sivu}
Nyt neliösi pitäisi olla kooltaan 42 x 42 cm.
Kiitos, että valitsit virkattavaksesi tämän neliön. Mikäli haluat jakaa kuvia valmiista työstäsi tai sinulla ilmenee jotakin
kysyttävää tai haluat antaa palautetta, löydät minut täältä:
Website: http://www.lookatwhatimade.net/
Instagram: http://instagram.com/barbertondaisy
Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade
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