HILLA-LAUKKU
Malli Lankava, Molla Mills
Koko 25x20 cm
Lanka 100 g oranssia (9022), 100 g valkaisematonta
(9000), 100 g vihreää (90411) Esito-virkkuulankaa (100
% merseroitu puuvilla, 100 g = n. 325 m).
Virkkauskoukku nro 1,75.
Muuta 30 cm nahkahihnaa, 25 mm leveää puuvillakanttinauhaa 60 cm ja kolme nepparia tai vaihtoehtoisesti
luonnonvalkoinen 25 cm vetoketju.
Kirjovirkkaus suljettuna Virkkaa pylväitä ohjeen ja
ruutupiirroksen mukaan. Työssä on kokoajan 3 eriväristä lankaa, joista yhdellä virkataan ja samalla kaksi
muuta kulkevat silmukoiden sisällä. Vaihda langan väriä aina viimeisen pylvään lopussa eli vedä uusi väri viimeisten 2 silmukan läpi. Näin värinvaihtokohdasta tulee tasainen. Kiristä samalla myös silmukoiden sisällä
kulkevia lankoja kevyesti vetämällä, jolloin työn nurjalle
puolelle ei jää löysiä lankalenkkejä.
Popcornsilmukka Virkkaa 5 p samaan silmukkaan, irrota koukku ja vie se 1. p:n läpi ja sitten koukulta irrotetun silmukan läpi, ota lanka koukulle ja vedä se näiden
kahden s:n läpi, jolloin pylväistä muodostuva työn op:lle
jäävä pallo. Huom. kerroksen alussa popcornsilmukan
1. pylväs korvataan aina kolmella ketjusilmukalla eli 3
kjs+4 p = 1 popcornsilmukka.
36.krs

33.krs
12. krs
10 krs toistuu 3 kertaa

Työohje Virkkaa valkaisemattomalla langalla aloitusketjuun 160 kjs ja
sulje se renkaaksi ps:lla. Jatka valkaisemattomalla langalla mutta ota
mukaan myös oranssi ja vihreä lanka ja virkkaa ne samalla silmukoiden
sisään. 1. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:an ja 1 ps 1. kjs:an. Jatka virkkaamalla pylväitä.
2. krs: 3 kjs, 1 p jokaiseen s:an (virkkaa edelleen oranssi ja vihreä lanka s:iden sisään), 1 ps 3. kjs:an. Aloita ja sulje kaikki krs:t samoin. Aloita kuvion virkkaus ruutupiirroksen mukaan ja toista 20 s:n mallikerta 8
kertaa.
3.-4. krs: Virkkaa valkaisemattomalla langalla 3 kjs, 6 p ja vaihda työhön vihreään lanka, *virkkaa vihreällä langalla 1 p ja valkaisemattomalla 19 p*, toista *-* vielä 6 kertaa, virkkaa lopuksi vihreällä 1 p ja valkaisemattomalla 12 p. 5. krs: Virkkaa vastaavasti ruutupiirroksen mukaan.
6. krs: Tee popcorn-kuvio näin: Virkkaa valkaisemattomalla langalla 3
kjs ja 2 p, vihreällä 2 p, *virkkaa oranssilla langalla 1 popcornsilmukka ja
1 p*, toista *-* vielä kerran, 1 popcornsilmukka (= 3 popcornia), virkkaa
vihreällä 2 p ja valkaisemattomalla 11 p. Jatka ruutupiirroksen mukaan.
7. krs: Virkkaa ruutupiirroksen mukaan ja tee popcornsilmukat edellisen
krs:n 1. ja 3. oranssilla virkattuun pylvääseen (= 2 popcornia). Toista 3.12. krs:ia vielä 3 kertaa = 32 krs. Virkkaa sitten piirroksen 33.-36. krs:t ja
lopuksi vielä 2 kerrosta pylväitä ja 1 krs kiinteitä silmukoita valkaisemattomalla langalla. Katkaise ja päättele langat.

3. krs
20 s toistuu 8 kertaa

1. krs

Viimeistely Ompele aloitusreunan vastakkaiset silmukat np:lta yhteen. Ompele sitten laukun yläreunan tueksi kanttinauha ja nepparit tai korvaa ne vetoketjulla. Kiinnitä laukun yläkulmaan lopuksi lyhyt nahkahihna vahvalla
ompelulangalla.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

