ASTERI-KORI
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko n. 16x26 cm (kork.x yläreunan halkaisija)
Lanka 400 g luonnonvalkoista (1) Lankavan Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 300 m).
Virkkauskoukku nro 8 tai käsialan ja kuteen paksuuden mukaan.
Tiheys: 7,5 s ja 8 krs = 10 cm
Työohje Kori virkataan kiinteillä silmukoilla sulkematta
kerroksia ps:lla. Ensin virkataan pyöreä pohja. Virkkaa
aloitusketjuun 4 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 10 ks renkaaseen. Virkkaa samalla kuteen pää
silmukoiden sisään.
2. krs: 2 ks jokaiseen s:an = 20 s.
3. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:an*, toista *-* vielä 9 kertaa = 30 s.
4. krs: 30 ks.
5. krs: *2 ks samaan s:an, 2 ks*, toista *-* = 39 s.
6. krs: 38 ks, 1 ps. Aloita reunan virkkaus.
7. krs: Virkkaa 39 ks silmukoiden takareunoista.
8. krs: *2 ks samaan s:an, 3 ks, 2 ks samaan s:an, 4
ks*, toista *-* vielä 3 kertaa, 3 ks = 48 s.
9. krs: 48 ks.
10. krs: *7 ks, 2 ks samaan s:an*, toista *-* vielä 5 kertaa = 54 s.
11.-14. krs: 54 ks.
15. krs: 53 ks, 1 ps = 54 s. Jatka virkkaamalla pitsireunus. Reunuksen silmukkaluku on jaollinen 6:lla.
16. krs: 3 kjs (= aloitusketju), *jätä 2 s väliin, 2 p+3
kjs+2 p samaan s:an, jätä 2 s väliin, 1 p+2 kjs+1 p samaan s:an*, toista *-* vielä 7 kertaa, jätä 2 s väliin, 2
p+3 kjs+2 p samaan s:an, jätä 2 s väliin, 1 p aloitusketjun kanssa samaan s:an, 2 kjs, 1 ps 3. kjs:an.
17. krs: *7 p pidempään kjs-kaareen, 1 ks seuraavaan kjs-kaareen*, toista *-* vielä 8 kertaa = 9 pylväskaarta.
18. krs: virkkaa 1 ps jokaiseen s:an. Päättele kude.
Viimeistely Sulata kuteiden päät: pitele kuteen päätä liekin yläpuolella kunnes kuteen reuna muuttuu tummaksi ja
sulaa. Päättele kuteet silmukoiden sisään. Ompele kuteiden päät vielä muutamilla pistoilla kiinni virkkaukseen, jolloin ne eivät purkaudu pesussa.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

