PAJU-PUSSUKKA
Malli Lankava, Päivi Heiman-Harju
Koko n. 21x19 cm
Lanka 35 g savunsinistä (19), 50 g luonnonvalkoista
(02) ja 35 g kinuskia (22) Himalaya Bamboo deluxe –
lankaa (60 % bambu, 40 % puuvilla, 100 g = n. 250 m).
Virkkauskoukku 3 mm ja 3,5 mm tai käsialan mukaan.
Muuta 20 cm luonnonvalkoinen vetoketju, pohjaksi
7x15 cm kokoinen pala tukevaa muovia, vuoriksi 50x23
cm tukevaa kangasta ja rannelenkiksi 1 cm leveää nahkahihnaa 40 cm.
Kirjovirkkaus Virkkaa pylväitä ja popcorn-silmukoita
suljetusti kahdella värillä. Huom. Kerrosten alkuun virkattavat 3 kjs lasketaan yhdeksi pylvääksi. Kuljeta toista
väriä pylväiden sisällä. Vaihda väriä aina pylvään puolivälissä eli virkkaa p:n viimeinen langankierto uudella värillä. Pidä molemmat langat samalla kireydellä koko työn
ajan, jotta silmukoiden sisällä kulkeva lanka ei kiristy tai
jää liian löysälle.
Popcorn-silmukka (pop) Virkkaa 5 p samaan silmukkaan, venytä hieman viimeistä silmukkaa ja irrota se sitten
koukulta, vie koukku 1. pylvään ja irrotetun silmukan läpi, ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevien 2 s:n läpi.
Lyhenteet Kjs = ketjusilmukka, ks = kiinteäsilmukka, p = pylväs, ps = piilosilmukka.
Tiheys 25 p ja 12 krs = 10 cm
Työohje Virkkaa ensin pussukan alaosa kiinteillä silmukoilla. Virkkaa isommalla koukulla ja savunsinisellä langalla
aloitusketjuun 106 kjs ja sulje se renkaaksi piilosilmukalla.
1. krs: 1 kjs (= kerroksen 1. ks), 1 ks jokaiseen aloitusketjun silmukkaan ja 1 ps 1. kjs:aan = 106 ks.
2. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan. Toista 2. krs:sta kunnes työn korkeus on 7 cm. Vaihda työhön
pienempi koukku ja aloita kirjovirkkaus ruutupiirroksen mukaan.
1.-2. krs: 3 kjs (= kerroksen 1. p), virkkaa valkoisella 5 p ja samalla kinuski lanka silmukoiden sisään, vaihda viimeisen pylvään lopussa työhön kinuski lanka ja jatka näin: *1 p kinuskilla, 4 p valkoisella*, toista *-* vielä 7 kertaa,
1 p kinuskilla, 12 p valkoisella, *1 p kinuskilla, 4 p valkoisella*, toista *-* vielä 7 kertaa, 1 p kinuskilla, 6 p valkoisella
ja 1 ps 3. kjs:aan. Aloita ja sulje kaikki krs:t samoin.
Jatka ruutupiirroksen mukaan. Toista 3.-6. krs:ia 3 kertaa. Virkkaa sitten kuvion täydennykseksi vielä 3.-5. krs:t ja
sitten 1.-2. pylväskerrokset kuten työn alussa. Virkkaa lopuksi 1 krs kiinteitä silmukoita valkoisella langalla.
Viimeistely Ompele alareunan vastakkaiset silmukat nurjalta puolelta vuoropistoin yhteen ja ompele alareunan
kulmiin 7 cm:n poikittaiset saumat. Leikkaa muovista 7x15 cm pala pussukan tukipohjaksi (tarkista mitta sopivaksi),
pyöristä palan kulmia hieman ja tee jokaiseen kulmaan reiät. Ompele pala muutamalla pistolla pussukan pohjaan.
Ompele yläreunaan vetoketju käsin tai koneella.
Vuori Taita vuorikangas keskeltä kahtia, ompele sivut yhteen ja höyrytä saumat auki. Ompele alareunan kulmiin 7
cm:n poikittaiset saumat. Taita ja höyrytä vuoripussin yläreunasta 1 cm nurjalle ja laita vuori pussukan sisälle ja ompele se käsin vetoketjun reunaan. Taita nahkahihna keskeltä kahtia ja ompele se pussukan sisäpuolelle, vetoketjun
avautuvaan päähän.
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