AFRIKANKUKKA-LAUKKU
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko n. 30x21 cm (sankojen korkeus reunan keskeltä 26 cm)
Tarvikkeet 100 g mustaa (3), 50 g valkaisematonta (1)
Lankavan 18-säikeistä kotimaista Liina-kalalankaa (100
% puuvilla, 500 g/kartio).
Virkkauskoukku nro 4 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet 1 m Lankavan ToppBright -muoviletkua (halkaisija 5,4 mm, 50 m/ rulla) ja isosilmäinen kanavaneula palojen yhdistämiseen.
Työohje Tee 21 samanlaista palaa. 1. krs: Virkkaa valkaisemattomalla langalla aloitusketjuun 5 kjs ja sulje se
renkaaksi ps:lla. 2. krs: 3 kjs, 1 p, 1 kjs, *2 p,1 kjs*, toista *-* vielä 4 kertaa, 1 ps 3. kjs:aan. 3. krs: 3 kjs, 1 p+1
kjs+2 p kjs-kaareen, *2 p+1 kjs+2 p*, toista *-* vielä 4
kertaa, 1 ps 3 kjs:aan. 4. krs: Virkkaa 7 p jokaiseen kjskaareen. Vaihda musta lanka. 5. krs: 1 kjs, *1 ks jokaiseen pylvääseen ja 1 ks pylväsryhmien väliin niin, että
viet koukun 3. krs:n ketjusilmukan alta*, toista *-* vielä
5 kertaa, 1 ps 1 kjs:aan. 6. krs: 3 kjs, 2 p, 1 p+1 kjs+1
p samaan s:aan, *6 p, 1 p+1 kjs+1 p*, toista *-* vielä 5
kertaa, 3 p, 1 ps 3. kjs:aan. Jätä loppuun lankaa palojen
yhdistämiseen. Höyrytä palat nurjalta ja yhdistä piirroksen mukaan. Aseta aina 2 palaa np:t vastakkain ja ompele palojen vastakkaiset silmukat yliluotellen yhteen.
Taita kappale pohjan taitteelta ja yhdistä vielä sivupalojen (SP) avoimet reunat keskiosaan.
Kulmapalat Virkkaa laukun kulmiin 2 samanlaista palaa. Tee sormen ympärille lankalenkki. 1. krs: 4 kjs,
*3 p, 1 kjs*, toista *-* vielä kerran, 2 p, 1 ps 3. kjs:aan.
2. krs: 3 kjs, *1 p+2 kjs+1 p kjs-kaareen, 3 p*, toista
*-* vielä kerran 1 p+2 kjs+1 p kjs-kaareen, 2 p, 1 ps 3.
kjs:aan. 3. krs: 3 kjs, 1 p, *2 p+1 kjs+2 p kjs-kaareen, 5 p*, toista *-*
vielä kerran, 2 p+1 kjs+2 p kjs-kaareen 3 p, 1 ps 3. kjs:aan. Jätä loppuun lankaa ja ompele palat pohjan kulmiin.
Sangat Virkkaa sangat ulkonevien palojen yläreunaan. Virkkaa 1 kjs
palan vasemman kulman kjs-kaareen, 7 ks, kavenna 2 ks yhteen niin,
että jälkimmäinen ks tulee palan oikean kulman kjs-kaareen, 1 kjs
kääntymiseen. Jatka virkkaamalla 1 ks jokaiseen s:aan mutta kavenna aina krs:n lopussa 2 ks yhteen, kunnes jäljellä on 6 ks. Kun olet
virkannut 11 krs, aloita sankatuppilon virkkaus suljetusti.
12. krs: virkkaa kerroksen loppuun 2 kjs ja 1 ks krs:n 1. s:aan. Jatka
virkkaamalla 1 ks jokaiseen s:aan, kunnes tuppilon korkeus on 40 krs.
Vedä lanka viimeisen s:n läpi ja jätä loppuun lankaa sankojen yhdistämiseen.
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Viimeistely: Virkkaa kassin suuhun 1 krs kiinteitä silmukoita ja 1 krs
SP
piilosilmukoita. Aloita sangan juuresta, virkkaa tuppiloiden päähän aina 2 kjs, virkkaa sangan toinen reuna ja jatka koko reunan ympäri.
Päättele langat. Pujota sankojen sisään muoviletku ja ompele sangat
keskeltä yhteen. Lyhennä letkut tuppiloiden mittaisiksi ja sulje ne
päistään muutamilla pistoilla, jotta letku pysyy sangan sisällä. Höyrytä valmis kassi nurjalta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

