KOUKUTTU HAPSULAUKKU
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko n. 32x26 cm
Lanka 500 g omenanvihreää (10) Lankavan Paula-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % muita kuituja,
1 kg = n. 210 m).
Kaapelikoukku nro 15,75 mm ja virkkauskoukku nro
10.
Muut tarvikkeet Lankavan 13 cm vaaleat rengassangat
(lakattu bambu).
Tiheys 6 s ja 5 krs = 10 cm
Tee näin Yksi koukkuamiskerros muodostuu poimintaja paluuvaiheesta. Virkkaa aloitusketjuun 18 kjs.
1. krs: Vie koukku 2. kjs:aan koukusta lukien, vedä lanka s:n läpi ja jätä s koukulle, *vie koukku seuraavan
kjs:n läpi ja vedä lanka koukulle*, toista *-* krs loppuun.
Koukkua sitten paluuvaihe vasemmalta oikealle näin:
ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevan 1. s:n läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden s:n läpi*, toista *-* krs loppuun.
2. krs: Koukkua poimintavaihe oikealta vasemmalle näin: *vie koukku pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka
koukulle*, toista *-* krs loppuun ja koukkua paluuvaihe
kuten 1. krs:lla. Toista 2. krs:sta vielä 22 krs.
Sangat Koukkua vielä 1 krs ja kavenna samalla poimintavaiheessa kaikilla s:illa 2 s yht. (= vie koukku kahden pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka koukulle) = 9 s.
Koukkua paluuvaihe. Kiinnitä sitten sanka virkkaamalla:
ota sanka vasempaan käteen, *vie koukku ensin pystysuoran s:n läpi ja vedä lanka koukulle. Laita sitten sanka langan ja s:n väliin ja vedä lanka sangan yläpuolelta
koukulla olevan s:n läpi*, toista *-* krs loppuun. Kiinnitä
toinen sanka samoin kappaleen aloitusreunaan.
Viimeistely Taita kappale keskeltä kahtia np:t vastakkain. Virkkaa sivusaumat piilosilmukoilla yhteen. Huomioi, että
kappaleen toisessa reunassa on tuplasti enemmän silmukoita. Virkkaa tältä reunalta vain joka 2. silmukkapari yhteen ja toiselta reunalta kaikki s:t (= 8-9 ps). Virkkaa toinen sivu pohjasta kohti sankaa ja toinen sangasta kohti pohjaa. Jätä sivujen yläreunoista 5-6 cm auki. Päättele langat. Kiinnitä halutessasi hapsut.
Hapsut Leikkaa 50 cm:n pituisia lankoja ja tee niistä kassin saumoihin ja pohjaan tia pelkästään pohjaan irrotettavat hapsut. Taita lanka kahtia ja vedä lenkki virkkauskoukulla ps-ketjun np:lla näkyvien silmukoiden läpi. Vedä sitten langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu. Tee samanlaiset hapsut laukun pohjaan. Kiinnitä hapsut poimintavaiheen
pystysuoriin lankalenkkeihin. Tee hapsujen päihin tiukat solmut. Liimaa solmujen päät. Ohenna liima vedellä ja käytä karheaa sivellintä. Anna liimauksen kuivua ja lyhennä hapsujen päät aivan solmujen alapuolelta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

