RETKI-KORI
Malli: Lankava, Marja Rautiainen.
Koko: 26x18 cm (yläreunan läpimitta x korkeus).
Lanka: 700 g terraa (86) Pamela-punoskudetta (80 %
kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 700 g = n. 180 m).
Virkkauskoukku: 3,5 mm ja 6 mm tai isompi koukku
käsialan mukaan.
Muuta: 20 cm Vaneri-korinpohja (3 mm vaneri, reikien
läpimitta 6 mm), 25 cm metallirengas ja paksua rautalankaa 30 cm.
Tiheys: 8 s ja 10 krs = 10 cm.
Työohje: Kori virkataan yhtenä kappaleena vaneripohjasta yläreunaan. Pujota kude pienemmällä koukulla
pohjan reunassa olevien reikien läpi näin: Vie koukku
reiän läpi, ota lanka koukulle, vedä se läpi ja virkkaa 1
kjs, *vie koukku seuraavan reiän läpi ja virkkaa 1 ks*,
toista *-* krs loppuun ja virkkaa 1 ps 1. ks:aan.
1. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. ks:aan.
2. krs: 1 kjs, virkkaa nyt kiinteät silmukat edellisten läpi
näin: vie koukku edellisen kerroksen silmukan keskeltä
läpi, jolloin molemmat ks:n silmukkareunat jäävät uuden
silmukan sisään, 1 ps edellisen krs:n 1. ks:n keskeltä
läpi. Katso opasvideo hakusanalla ”waistcoat stich”.
Toista 2. krs:sta.
Kun olet virkannut yhteensä 17 krs, vahvista yläreuna
metallirenkaalla näin: Virkkaa 1 kjs ja samalla metallirengas silmukan sisään, jatka virkkaamalla kiinteitä silmukoita normaalisti eli molempien silmukkareunojen läpi ja
samalla metallirengas silmukoiden sisään. Älä sulje kerrosta piilosilmukalla vaan virkkaa lopuksi 1 kerros piilosilmukoita molempien silmukkareunojen läpi. Katkaise ja päättele kude.
Sanka: Virkkaa aloitusketjuun 41 kjs. Virkkaa 3 ks 2. kjs:aan (koukulla olevaa ei lasketa), 1 ks jokaiseen s:aan ja 3
ks viimeiseen s:aan. Jatka virkkaamalla edellisten s:oiden vastakkaiselle puolelle 1 ks jokaisen s:aan. Jätä loppuun
n. 40 cm kudetta ompeluun.
Viimeistely: Silmukoi sangan reunat yhteen loppuun jätetyllä langalla ja ompele samalla sangan sisään 30 cm rautalankaa tai muuta sankaa jäykistävää materiaalia. Ompele sitten sangan toinen pää kerroksen vaihtumiskohtaan
ja toinen sen vastakkaiselle puolelle n. 5 cm:n päähän korin yläreunasta. Päättele kuteet.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

