
HALKOLIINA

MALLI: Lappajärven Värjäämö, Niina Filander.
KOKO: 40x78 cm ja sankanauha 5x270 cm.
LANKA: 700 g beigeä (2) vahvaa juuttia (100 % juutti, 500 
g = 225 m) sekä 100 g valkoista (1) ja 60 g sinapinkeltaista 
(12) ohutta juuttia (100 % juutti, 500 g = 760 m). 
VIRKKAUSKOUKKU: 5 ja 3 mm tai käsialan mukaan.
TIHEYS: Vahva juutti 9 s ja 10 krs = 10 cm. Ohut juutti 21 s 
ja 21 krs = 10 cm. 

TYÖOHJE: Virkkaa vahvalla juutilla ja isommalla koukulla 
aloitusketjuun 37 kjs. 
1. krs: 1 ks 2. kjs:aan (koukulla olevaa ei lasketa), 1 ks jo-
kaiseen kjs:aan. 
2. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan. Toista 2. krs:sta kunnes 
kappaleen korkeus on 84 cm (sisältää päärmevarat).
Sankanauha: Virkkaa ohuella, valkoisella juutilla ja pie-
nemmällä koukulla aloitusketjuun 560 kjs ja sulje se ren-
kaaksi piilosilmukalla. Tarkista, että ketju ei kierry. 
1. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan. Toista 1. 
krs:sta ja raidoita nauha samalla näin: *2 krs valkoinen, 2 
krs keltainen*, toista *-* vielä kerran ja virkkaa lopuksi 2 krs 
valkoisella = 10 krs. Vaihda väriä aina viimeisen ks:n lo-
pussa eli vedä uusi väri sen läpi ja virkkaa 1 ps 1 kjs:aan.

VIIMEISTELY: Höyrytä liina ja ompele sen molempiin päi-
hin 4 kerroksen (= n. 3 cm) päärmeet. Taita kappaleen np:t 
vastakkain ja merkitse taite eli pohjan keskikohta. Höyry-
tä nauha nurjalta. Laita nauhan np:t vastakkain kerroksen 
vaihtumiskohdasta lähtien (= n. 135 cm) ja merkitse mo-
lempien päiden taitteet. Neulaa nauhaan merkityt taitteet 
liinaan merkitylle taitteelle eli pohjan keskelle niin, että nau-
hojen väliin jää 14 cm. Neulaa tai harsi nauha paikoilleen 
ja ompele se valkoisella ohuella juutilla pitkiltä sivuiltaan 
kiinni liinaan. Merkitse sankojen keskikohta ja 8 cm merkin 
molemmilta puolilta = 16 cm. Poista keskikohdan merkki ja 
silmukoi reunojen vastakkaiset silmukat 16 cm:n matkalta 
yhteen. Päättele langat. 

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö 
Oy, 040 838 5449, www.filona.fi.


