PULLOLA-PULLOPUSSI
Malli Lankava, Molla Mills
Koko n. 16x18 cm
Lanka 300 g valkaisematonta (2) ja 300 g vaaleanpunaista (29) Mini-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla,
20 % polyesteri, 1 kg = n. 355 m).
Virkkauskoukku 5,5 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 11 krs = 10 cm
Muuta: 65 cm pitkän ja n. 1,5 cm leveän vanhan nahkavyön ja valkaisematonta 15-säikeistä kalalankaa
Kirjovirkkaus Pussit virkataan suljetusti kahdella värillä. Kuljeta toista väriä silmukoiden sisällä koko työn
ajan. Vaihda väriä virkkaamalla kiinteän silmukan viimeinen langankierto uudella värillä. Pidä molemmat langat samalla kireydellä koko työn ajan, jotta s:oiden sisällä kulkeva kude ei jää liian löysälle.
Työohje Virkkaa neljä samanlaista pullopussia. Tee
pohja piirroksen 1 mukaan. 1. krs: Tee vaaleanpunaisella kuteella kahden sormen ympärille lankalenkki eli
taikarengas, vie koukku lenkin läpi, vedä juokseva kude
koukulle, ota kude taas koukulle, vedä koukulla olevan
s:n läpi ja virkkaa lenkkiin 15 ks. Kiristä lenkki vetämällä kuteen päästä. Jatka spiraalina eli sulkematta krs:ia
piilosilmukalla. 2. krs: Ota mukaan valkaisematon kude,
virkkaa 2 ks jokaiseen s:aan ja samalla kuteen pää s:oiden sisään = 29 ks. Aloita kirjovirkkaus piirroksen 2 mukaan.
1. krs: Virkkaa 1 ks vaaleanpunaisella, *3 ks valkoisella, 3 ks vaaleanpunaisella *, toista *-* vielä 3 kertaa, 3 ks valkoisella, 1 ks vaaleanpunaisella. Jatka piirroksen 2 mukaan ja virkkaa vielä 14 krs. 16. krs: virkkaa vaaleanpunaisella 3 ks ja tee sitten napinläpi näin: virkkaa valkoisella 2 ks vaaleanpunaisen kuteen ympärille, jätä 2 ks väliin ja
jatka piirroksen mukaan. Katkaise ja päättele kuteet.
Viimeistely Leikkaa nahkavyöstä 15 cm:n ja 50 cm:n pituiset hihnat. Jätä pitkään hihnaan solki. Tee lyhyen hihnan
molempiin päihin ompelua varten kahdet reiät, toiset 0,5 ja toiset 2 cm:n etäisyydelle hihnan päistä. Pujota sitten
hihna kahden pullopussin reikien läpi. Aseta hihnan päät päällekkäin renkaaksi ja ompele ne kalalangalla tiukasti yhteen näin: Jätä alkuun n. 20 cm lankaa solmua varten, tuo neula lenkin alta vastakkaisten reikien läpi oikealle
puolelle, siitä reunan yli ja taas reikien läpi op:lle, sitten toisen reunan yli ja taas reikien läpi, siirry sitten toiseen reikäpariin eli vie neula niiden läpi nurjalle ja tee samanlaiset ompeleet kuin ylempiin reikiin. Tee ompeleet kahdesti ja
solmi lopuksi langanpäät tiukasti hihnan alle. Pujota lopuksi pitkä hihna jäljellä olevien pussien läpi ja sulje soljella.
Laita lyhyen hihnan pussit lomittain pitkän hihnan väliin. Pitkä hihna kannattelee nyt neljää pussia, jotka kannettaessa nojaavat toisiinsa. Pullopussiin mahtuu neljä 0,5 litran pulloa.
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= lankalenkki
= 2 ks samaan silmukkaan
= kiinteäsilmukka (ks),
vaaleanpunainen
= kiinteäsilmukka (ks),
valkaisematon
= 2 ks kuteen ympärille
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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