HELMIVERKKOKASSI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 29x33 cm
Lanka 150 g mustaa Lankavan Varppi-kalalankaa (100
% puuvilla, 500 g = n. 550 m).
Muut tarvikkeet virkkauskoukku nro 2, Sinellin 10 mm
isoreikäisiä puuhelmiä 480 kpl (aukko 2,5 mm, myyntierä 500 kpl), vuoriksi mustaa joustavaa tylliverkkoa 40
cm, mustaa 2 cm leveää kantohihnaa (= nailonnauhaa)
65 cm, mustaa ompelulankaa ja Lankavan mustat puuhelmisangat.
Puikot pyöröpuikko nro 7.
Mallineule Neulo ohjeen mukaan.
Tiheys 11 s ja 20 krs = 10 cm
Työohje Tässä tekniikassa helmiä ei pujoteta etukäteen
lankaan vaan virkkuukoukun avulla joka toiseen silmukkaan. Silmukka jää pystysuuntaan helmen sisään ja helmi näkyy työn molemmilla puolilla.
Luo apulangalla 37 s. Vaihda kalalanka ja neulo 1 krs
oikein (= op). Aloita mallineule.
1. krs: (np) nosta 1. s nurin neulomatta lanka edessä (=
vie puikko s:an oikealta), 35 o, 1 n.
2. krs: nosta 1. s oikein neulomatta (= vie puikko s:an
vasemmalta), 1 o, *ota helmi virkkauskoukun varrelle,
sitten vasemman puikon s koukulle ja vedä se helmen
läpi, siirrä helmisilmukka neulomatta oikealle puikolle, 1
o*, toista *-*, 3 o.
3. krs: kuten 1.krs.
4. krs: nosta 1. s o neulomatta, 36 o. Toista 1.-4. krs:ia
vielä 28 kertaa. Neulo vielä 1.-3. krs:t ja jätä s:t odottamaan.
Viimeistely Nosta aloitusreunan s:t puikolle, pura apulanka ja silmukoi avoimet s:t yhteen op:lta. Ompele pohjasauma.
Kiinnitä sangat virkkaamalla näin Merkitse ensin sangan paikat kassin molempien sivujen keskelle (sankojen ulkoreunasta toiseen). Vie koukku sangan ulkoreunan kohdalta reunasilmukan läpi, vedä lanka koukulle ja venytä sitä niin, että saat vedettyä langan takaa s:n läpi (= 1 ks). Virkkaa 3 kjs ja siirry sangan yli seuraavaan s:aan. Virkkaa
1 ks jokaiseen sangan väliin jäävään s:aan, ylitä sanka taas 3 kjs:lla ja virkkaa ulkoreunaan 1 ks. Virkkaa vielä 1 kjs
kääntymiseen. Käänny ja virkkaa jokaiseen s:aan 1 ps. Ylitä sangan kaaret taas molemmissa päissä 3 kjs:lla.
Tee vuori näin Mittaa laukunsuun sisäympärysmitta X. Mittaa pohjan sisäleveys ja kerro se 2:lla = Y. Mittaa laukun
sisäsyvyys Z yläreunasta pohjaan kassin ollessa riippuvassa asennossa, jolloin neulos venyttyy täyteen mittaansa.
Leikkaa kantohihnasta laukunsuun tukinauhaksi X+2 cm, huolittele nauhan päät sulattamalla liekillä, ompele renkaaksi 1 cm:n saumanvaralla (= sv) ja tikkaa saumat auki. Leikkaa tylliverkosta Y+3 cm leveä ja Z+1 cm korkea kpl.
Ompele vuorin sivut yhteen pussisaumaksi näin: taita vuorin np:t vastakkain, ompele ensimmäinen ommel paininjalan etäisyydelle reunasta, käännä np päällepäin ja tee toinen ommel 1 cm:n etäisyydelle taitteelta, jolloin sv:t jäävät ”pussiin”. Tikkaa sv vielä kiinni vuoriin. Ompele laukun pohjaan pussisauma, taita sv:t laukun toiselle puolelle ja
tikkaa 3 mm:n päässä pohjataitteelta. Laita tukinauharenkaaseen ja vuoriin sivumerkit. Ompele vuorin yläreunaan
poimulanka ja poimuta se tukinauharenkaan mittaiseksi. Aseta rengas op päälläpäin vuoripussin op:n yläreunaan,
jätä vuorin yläreuna 1 cm nauhan yläreunaa alemmas, kohdista sivumerkit. Tikkaa rengas alareunastaan vuoriin.
Aseta vuori kassin sisälle ja ompele yläreunasta 2-kertaisella ompelulangalla pienin, tihein pistoin.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

1. Ota ensin helmi virkkuukoukun varrelle ja
sitten vasemman puikon silmukka koukulle.

3. Siirrä helmisilmukka neulomatta oikealle
puikolle ja neulo seuraava silmukka oikein.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

2. Vedä silmukka helmen läpi.

