TÄHKÄ-PUSSUKKA
Malli Lankava, Molla Mills
Koko 22x16 cm
Lanka 60 g valkaisematonta (7000) ja 100 g kullankeltaista (7030) Esito-huopalankaa (100 % villa, 240 g/
vyyhti)
Muuta 22 cm vetoketju, kapeaa puuvillanauhaa 50 cm,
nahkahihna, avainrengas ja liipaisinlukko.
Virkkauskoukku metallikoukku 3 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys 24 s ja 12 krs = 10 cm
Kirjovirkkaus Virkkaa suljetusti kahdella värillä. Kuljeta toista väriä silmukoiden sisällä. Vaihda väriä aina pylvään puolivälissä eli virkkaa p:n viimeinen langankierto
uudella värillä. Pidä molemmat langat samalla kireydellä koko työn ajan, jotta silmukoiden sisällä kulkeva lanka ei jää liian löysälle.
Aloituspylväs (ap) Tee huomaamaton pylväs kerrosten
2.-20. alkuun näin: Venytä koukulla oleva silmukka 1
cm pituiseksi, laita sormi silmukan päälle, kierrä koukku
etukautta silmukan ympäri ja pidä kokoajan sormea silmukan päällä, ota lanka koukulle ja vedä se ensimmäisen koukulla olevasta s:n läpi (= 2 s koukulla), vapauta
sormiote, vie koukku saman s:n läpi, johon virkkasit piilosilmukan, ota lanka koukulle ja vedä se s:n läpi (= 3 s
koukulla) ja tee pylväs loppuun. Huom. voit korvat ap:n
halutessasi myös kolmella ketjusilmukalla.
Popcorn-silmukka (pop) virkkaa 5 p samaan silmukkaan, venytä hieman viimeistä silmukkaa ja irrota se sitten
koukulta, vie koukku 1. pylvään ja irrotetun silmukan läpi, ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevien 2 s:n läpi.
Työohje Virkkaa valkaisemattomalla langalla aloitusketjuun 56 kjs. Ota mukaan keltainen lanka ja virkkaa se silmukoiden sisään. Lisää 1. krs:lla silmukoita.
1. krs: Virkkaa valkaisemattomalla 2 p 4. kjs:aan koukusta lukien (työssä on nyt 3 p), virkkaa 1 p ja vaihda pylvään
lopussa työhön keltainen lanka, jatka näin: *1 p keltaisella, 7 p valkaisemattomalla*, toista *-* vielä 5 kertaa, 1 p keltaisella, 1 p valkaisemattomalla ja 5 p krs:n viimeiseen s:aan, jatka virkkaamalla ketjun toiseen reunaan 1 p, toista
sitten *-* 6 kertaa, 1 p keltaisella, 1 p valkaisemattomalla ja lopuksi 2 p 4. kjs:aan eli aloitusketjun kanassa samaan
s:aan, 1 ps 3. kjs:aan = 112 s. Molemmissa päädyissä on nyt 6 p.
2. krs: Virkkaa aloituspylväs valkaisemattomalla, ota mukaan keltainen lanka ja jatka piirroksen mukaan.
Virkkaa vielä 18 krs piirroksen mukaan.
21. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan. Katkaise ja päättele langat.
Viimeistely Ompele yläreunaan vetoketju käsin tai koneella. Ompele puuvillanauha käsin vetoketjusauman päälle,
pussin sisäpuolelle. Pujota liipaisinlukko nahkahihnaan, taita hihna keskeltä kahtia ja ompele hihnan päät yhteen
vahvalla langalla. Ompele metallirengas pussin yläkulmaan ja kiinnitä hihna renkaaseen liipaisinlukolla.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

