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PATALAPPU
RUUSUPOLKU – ROSE GARDEN
Mummolan ruusupenkin hurmaavan tuoksun voi melkein aistia
tästä patalapusta. Tässä ruusussa ei kuitenkaan ole piikkejä ja
väreissäkin rajana on vain mielikuvitus. Mallissa virkataan erilliset
päällys- ja taustapuolet, jotka yhdistetään toisiinsa nirkkoreunuksella.

Lanka ja värit:

Koko:
Virkkuukoukku:
Tiheys:
Tekniikka:

SandnesGarn, Mandarin Petit,
kuvan patalappu virkattu pinkillä
(4517), luonnonvalkoisella (1002)
ja mustalla (1099)
noin 18 cm
2,5 tai käsialan mukaan
Kolmen ensimmäisen kerroksen
halkaisija taustassa on 5 cm.
ketjusilmukka, kiinteä silmukka,
pylväs, puolipylväs, piilosilmukka

Ohje:
Päällys:
1. krs
2. krs
3. krs
4. krs

5. krs
6. krs
7. krs
8. krs
9. krs
10. krs
11. krs

Tee valkoisella aloitussilmukka löyhästi ja pidä sitä aloitusrenkaana.
Virkkaa renkaaseen 3 kjs = 1. p ja 14 p, kiristä aloitusrengas ja sulje krs 1 ps:lla 1.
p:seen eli 3. kjs:aan = yhteensä 15 p. Katkaise lanka.
Virkkaa pinkillä langalla. 1 ks 1. p:seen (samaan s:aan ps:n kanssa), 3 kjs ja jätä 2 p väliin, *1 ks, 3 kjs ja jätä 2 p väliin*, toista *_* koko krs ja sulje 1 ps:lla 1. ks:aan. Työssä
on 5 kaarta.
1 ks + 6 p + 1 ks joka kaareen ja sulje krs 1 ps:lla ps:aan.
Virkkaa työn nurjalle puolelle joko taittamalla 3. krs:n terälehtiä itseesi päin ja jatkamalla op itseesi päin tai virkkaa kääntämällä koko kukka np itseesi päin. *4 kjs ja jätä 1
terälehti väliin, 1 ks 2. krs:n ks:n takaosaan*, toista *_* koko krs, sulje krs 1 ps:lla 1.
ks:aan = 5 kjs-kaarta .
Virkkaa op päälläpäin joka kaareen 1 ks + 8 p + 1 ks, sulje krs 1 ps:lla kaarien väliseen
ps:aan = 5 terälehteä.
*5 kjs, 1 ks edellisen krs:n taakse* kuten krs:lla 4.
1 ks + 10 p + 1 ks joka kaareen, 1 ps 1. ps:aan.
*6 kjs, 1 ks edellisen krs:n ks:n taakse*.
1 ks + 12 p + 1 ks joka kaareen, sulje krs ja katkaise lanka. Kukka on valmis.
Virkkaa mustalla. Aloita viimeisen terälehden 3. pylväästä ja virkkaa siihen 3 kjs = 1. p,
*6 kjs ja jätä 6 s väliin, 1 p, 6 kjs ja 1 p seuraavan terälehden 3. p:seen*, toista *_* ja
sulje krs 6 kjs jälkeen 1 ps:lla 3. kjs:aan eli 1. p:seen = 10 kaarta.
1 ks + 1 puoli-p + 6 p + 1 puoli-p + 1 ks joka kaareen, sulje krs ja katkaise lanka.
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Reunojen neliöt:
Virkkaa pinkillä 8 kjs ja sitten 2 ks mustien kaarien väliin.
1. krs
käännä työ, 4 kjs ja jätä 1 kjs väliin, 1 p, *1 kjs ja jätä 1 s väiin, 1 p*, toista *_* koko
krs = 4 p-ruutua.
2. krs
4 kjs (= 1. p + 1 kjs), jätä 1 kjs väliin, 1 p p:seen, *1 kjs, 1 p p:seen*, toista koko krs.
Toista kerrosta 2, kunnes neliössä on 4 krs. Virkkaa 8 kjs ja 1 ks seuraavan reunakaaren väliin. Toista kerroksesta 1 ja työhön tulee 10 reunaneliötä. Sulje ps:lla 1. neliön
kulmaan ja katkaise lanka.

Tausta:
Virkkaa valkoisella löyhä aloitussilmukka ja pidä sitä aloitusrenkaana. Kaikkien kerrosten 1. p = 3
kjs.
1. krs
3 kjs (=1. p), 9 p renkaaseen, sulje 1 ps:lla 3. kjs:aan eli 1. p:seen = yhteensä 10 p.
2. krs
2 p + 1 kjs joka ps:een, sulje krs 1 ps:lla 1. p:seen = 20 p, sulje kaikki krs:t näin vaikka
sitä ei enää mainita.
3. krs
2 p joka p.seen ja 1 kjs joka kjs:n kohtaan = 40 p.
4. krs
*1 p kumpaankin seuraavaan p:seen, 2 p seuraavaan eli ryhmän 3. p:seen, 2 p seuraavaan eli ryhmän 3. p:seen, 1 p ryhmän viimeiseen p:seen, 1 kjs*, toista *_*. Työssä on
10 ryhmää ja 50 p.
5. krs
*2 p, 2 p seuraavaan p:seen, 2 p, 1 kjs*, toista *_*.
Jatka kuten 5. krs ja lisää joka krs:lla jokaiseen p-ryhmään 1 p. Kun tausta ylettyy päällyspuolen
reunaneliöiden puoliväliin, katkaise lanka.
Reunus:
Virkkaa mustalla ja aloita virkkaamalla 1 ks kahden reunaneliön väliin ja ota samalla mukaan taustapuolen reunan kjs-kaari. *1 ks päällyksen seuraavaan pinkkiin ruutuun, 1 nirkko (3 kjs + 1 ks niistä
ensin virkattuun)*, toista *_* joka reunaneliön sivulle, 1 ks + 1 nirkko + 1 ks sen jokaiseen ulkokulmaan ja 1 ks sen jokaiseen sisäkulmaan sekä virkkaa tämän ks:n kanssa yhteen taustapuolen kjs.
Sulje krs 1 ps:lla 1. ks:aan. Virkkaa 25 kjs ripustuslenkiksi, sulje renkaaksi 1 ps:lla ja virkkaa 1 ps
jokaisenn kjs:aan. Sulje krs ja katkaise lanka.

