Simpukkalierihattu

Tarvikkeet: Novita Tennessee, punainen, 1 kerä,
Virkkuukoukku 2,5 mm
Silkkinauhaa
Koko:
n. 2-vuotiaalle, päänympärys n. 48 cm

1. krs: Kierrä lanka sormen ympäri ja virkkaa lankaympyrään 6 ks. Sulje kaikki krs:t ps:lla.
2. krs: Virkkaa jokaiseen s:aan 2 ks. Jatka tästä eteenpäin pylväillä.
3. krs: Virkkaa jokaiseen s:aan 2 p. Krs:t aloitetaan aina 3 kjs:lla.
4. krs: Virkkaa joka 2. s:aan 2 p.
5. krs: Virkkaa joka 4. s:aan 2 p.
6. krs: Virkkaa joka 5. s:aan 2 p.
Jatka lisäyksiä siten, että joka krs:lla lisäysten väliin jää 2 s enemmän kuin ed. krs:lla, kunnes
lisäysten välissä on 16 s tai kun hatun ympärysmitta on sopiva. (Huom! s:t eivät mene aina
kierroksilla tasan, joten krs:n lopussa voi joutua hieman soveltamaan...) Jatka sitten pylväitä ilman
lisäyksiä 8 krs (tai haluamasi määrä). Tee reikäkuja silkkinauhalle: Virkkaa p:t joka toiseen s:aan ja
tee p:den väliin 1 kjs. Tee vielä yksi krs. pylväitä.
Aloita lieri:
1. krs: *Virkkaa 4 p samaan s:aan, jätä 1 s väliin, 1 ks seur. s:aan, jätä 1 s väliin* Toista *-* krs:n
loppuun (Voit joutua taas soveltamaan krs:n lopussa...)
2. krs: Virkkaa 3 p, *ks ed. krs:n 4 p:n keskelle, 5 p ed. krs:n ks:aan*, toista *-*, lopussa tee vielä 2
p 3p:n kanssa samaan.
3. krs: 1 kjs, *6 p ed. krs:n ks:aan, ks ed. krs:n 5 p:n keskelle*, * toista *-*.
4. krs: Käännä työ. 3 p alkuun, muuten kuten ed. krs, loppuun 3 p alun 3 p:n kanssa samaan.
5. krs: Kääntä työ, tee kuten 3. krs.
6. krs: Kääntä työ, 3 p alkuun, tee kuten 4. krs, mutta tee pylväsryhmiin vain 5 p, loppuun tulee siis
2 p 3 p:n kanssa samaan.
7. ja 8. krs. Älä käännä enää työtä, jatka simpukkamallia 5 p:n ryhmillä eli kuten 6 krs:lla.
Katkaise ja päättele langat. Pujottele silkkinauha kujaansa ja hattu on valmis.
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