RAFFIAKORIT
Malli Lankava, Pia Heilä
Koko iso 30x25,5 cm (pieni 20x19,5 cm)
Lanka isoon koriin 200 g mustaa (12) ja pieneen 120
g beigeä (02) Raffia-viskoosiniintä (100 % selluloosa/
Rayon, 40 g = n. 90 m).
Muuta n. 30 (22) cm mustaa Stafil-muoviverkkoa (lev.
100 cm, verkonsilmä n. 10x10 mm), 28 (18) cm pyöreä Stafil-laukunpohja, jonka pohjassa on 53 (40) reikää, 70 (52) cm mustaa 20 mm leveää nahkahihnaa,
nahkarei’itin, mustaa ompelulankaa, silmä- ja ryijyneula.
Virkkauskoukku nro 2,5 ja 4 tai käsialan mukaan.
Työohje Laske verkosta ruutujen määrä 93 (61) cm:llä,
pyöristä lähimpään 4:llä jaolliseen lukuun = n. 92 (n. 60)
ja lisää 2 ruutua saumanvaroiksi = n. 94 (62) ruutua (=
verkon leveys). Leikkaa verkosta 94x28 (62x22) ruudun
kokoinen pala. Siisti reunat saksilla, jotta niihin ei jää
piikkejä. Leikkaa nauhasta 140 (120) cm:n pituisia pätkiä 8 kpl ja yhdistä ne nipuksi. Tee nippuja 23 (15) kpl (1
nippu riittää neljän ruuturivin pujotteluun). Aseta verkon
pitkä sivu itseesi päin ja pujottele nauhanippu ryijyneulalla verkon lyhyen sivun suuntaisesti.
1. rivi: Jätä vasempaan reunaan 2 tyhjää ruutua. Vie
neula alimman rivin 3. ruudusta np:lle, jätä alkuun 7 cm
päättelyä varten ja taita nippu verkon alareunasta op:lle.
*Vie neula kolmen ruudun yli ja yhden ali (= 6 ruutua).
Vedä nippua rauhallisesti ja pidä se kierteettömänä. Tasaa nauhat samalle kireydelle näin: laita oikean käden
sormet piston alle ja vedä nauhoja vasemmalla kädellä
(kuva 1)*, toista *-* kunnes yläreunassa on 4 tyhjää ruutua. Taita nippu verkon yläreunasta nurjalle ja tuo neula saman rivin ylimmästä ruudusta op:lle. Ensimmäinen rivi on
nyt valmis (kuva 2A). Käännä verkko seuraavaa riviä varten aina niin, että voit pujotella itsestä poispäin.
2. rivi: Vie neula viereisestä ruudusta np:lle, taita nippu op:lle ja pujottele se vastaamaan 1. riviä (kuva 2B). Taita
nippu verkon alareunasta nurjalle ja tuo saman rivin alimmasta ruudusta op:lle.
3. rivi: Vie neula viereisestä ruudusta np:lle ja taita nippu op:lle. Vie neula ensin op:n 1. ruudusta np:lle ja sitten
*yhden ruudun ali ja kolmen yli (= 6 ruutua)*, toista *-* kunnes yläreunassa on 1 tyhjä ruutu. Taita nippu verkon yläreunasta nurjalle ja tuo lopuksi neula saman rivin ylimmästä ruudusta op:lle. (kuva 2C).
4. rivi: Vie neula viereisestä ruudusta np:lle, taita nippu op:lle ja pujottele se vastaamaan 3. riviä (kuva 2D). Pujota nauhat ryijyneulalla verkon alle (np). Toista 1.-4. rivejä kunnes oikeassa reunassa on jäljellä 2 tyhjää ruutua. Jätä nippu odottamaan. Yhdistä verkko renkaaksi näin: aseta verkon lyhyet sivut 2 ruutua päällekkäin ja ompele ne
2-kertaisella ompelulangalla yhteen (kuva 3). Pujottele liitoksen päälle 3.-4. rivit ja päättele.
Yläreuna taita verkon 4 ylintä ruuturiviä np:lle. Virkkaa paksummalla koukulla ja 4-kertaisella nauhalla 1 ps-kerros
korin sisäpuolelta, neljänteen ruutuun taitteelta: vie koukku liitoksen kohdalta op:lle, tuo nauha np:lle ja virkkaa 1 ps
jokaiseen ruutuun (kuva 4) ja lopuksi 1 ps aloitusruutuun. Päättele nauhat.
Alareuna Ota isompi koukku ja 3-kertainen nauha ja virkkaa 2 krs verkon alimpaan ruuturiviin, pujoteltujen nippujen läpi.
1. krs: vie koukku liitoksen kohdalta np:lle, tuo kude op:lle ja virkkaa 1 ps jokaiseen ruutuun ja lopuksi 1 ps aloitusruutuun (kuva 5A).
2. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan ruutujen ja ps:oiden ulkoreunoista (kuva 5B). Katkaise nauhat, pujota ne neulaan, sulje krs ja päättele.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Pohja Ota pienempi koukku ja 3-kertainen nauha. Huom: virkkausohje on tehty 92 s:n mukaan eli pohjassa on 53
(40) reikää ja verkon ympärysmitta on 92 (60) ruutua. Muunna ohje vastaamaan omaa silmukkalukuasi.
1. krs: Iso kori: **1 ks reikään, *1 ks seuraavaan reikään, 1 kjs*, toista *-* vielä 2 kertaa**, toista **-** vielä 12 kertaa, 1 ks reikään = 92 s. Pieni kori: *1 ks reikään, 1 kjs, 1 ks seuraavaan reikään*, toista *-* krs loppuun = 60 s. Katkaise kude ja sulje krs. Kiinnitä pohja yliluottelemalla 4-kertaisella nauhalla s:oiden ulkoreunoista. Aloita verkon
liitoskohdasta näin: vie neula ensin korin alareunan ks:n läpi op:lle ja sitten pohjan 1. ks:n läpi np:lle*, toista *-*, ompelusuunta oikealta vasemmalle (kuva 6). Pujota päät np:lla s:oiden sisään.
Sangat Leikkaa nahkahihnasta kaksi 35 (26) cm:n pituista sankaa. Tee sankojen alareunoihin 2 reikää vierekkäin
ja samoin 3 cm:n etäisyydelle päistä. Ompele sangat nauhalla korin sisäpuolelle: ensin alimmista rei’istä ps-kerrokseen ja ylemmistä korin yläreunaan. Päättele nauhat.

kuva 1: pistojen kiristäminen.

kuva 2A: 1. pujottelurivi. 2B: 2. rivi.
2C: 3. rivi. 2D: 4. rivi.

kuva 3: verkon yhdistäminen renkaaksi.

kuva 4: yläreunan taite ja ps-krs.

kuva 5A: alareunan ps-krs. 5B: alareunan ks-krs.

kuva 6: pohjan ompelu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

