PUUHELMILAUKKU
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 22x23 cm
Lanka 300 g harmaata (17) Lankavan Mini-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvillaa, 20 % muita kuituja, 1 kg =
355 m).
Muuta 15 mm isoreikäisiä puuhelmiä 160 kpl, harmaata
2 cm leveää kantohihnaa (= nailonnauhaa) 50 cm, harmaata mikrokuitukangasta, tukevaa markiisikangasta, 3
mm paksua kuminyöriä 58 cm, nyöristoppari 1 kpl.
Pyöröpuikko nro 10
Virkkauskoukku nro 2,5 ja 5.
Tiheys 9,5 s ja 13 krs = 10 cm.
Mallineule pitsineule suljetusti ohjeen mukaan. Huom.
Helmiä ei pujoteta etukäteen lankaan.
Työohje Luo apulangalla 23 s. Neulo Mini-kuteella 1 krs
oikein (= op). Aloita mallineule.
1. krs: Nosta 1. s nurin neulomatta (= pidä lanka np:lla
ja vie puikko s:an oikealta), 21 o, 1 n.
2. krs: Nosta 1. s oikein neulomatta (= vie puikko s:an
vasemmalta), 1 o, *ota ensin helmi virkkauskoukun varrelle, sitten vasemman puikon 1. s koukulle ja vedä se
helmen läpi, siirrä s oikealle puikolle, neulo 1 o siten, että venytät s:n helmisilmukan korkuiseksi*, toista *-*, 1 o.
3. krs: Nosta 1. s nurin neulomatta, 21 o, 1 n.
4. krs: Nosta 1. s oikein neulomatta, 22 o. Toista krs:ia
1.-4. vielä 14 kertaa. Neulo vielä krs:t 1.-3. ja jätä s:t
odottamaan. Nosta aloitusreunan s:t puikon toiseen
päähän, pura apulanka ja silmukoi reunat yhteen op:lta
avoimista s:oista. Ompele pohjasauma.
Olkahihna Virkkaa isommalla koukulla aloitusketjuun
5 kjs. Käänny ja virkkaa 1 ks 2. s:aan koukulta ja 4 ks
(viimeinen s aloitussolmuun). Käänny ja jatka spiraalina: virkkaa jokaiseen s:aan 1 ps s:n takareunasta. Kun tuppilon korkeus on n. 115 cm, virkkaa 1 kjs, käänny ja virkkaa 5 ks. Vedä lanka viimeisen s:n läpi. Tuppilon voi virkata
myös s:iden etureunoista.
Vuoritus Mittaa ensin tarkasti laukun sisäympärysmitta laukunsuusta (= X) ja sisäsyvyys yläreunasta pohjaan (=
Y). Leikkaa sitten markiisikankaasta vuori ja tee siihen kohdistusmerkit (kaava 1). Leikkaa mikrokankaasta vuorin suuosa (kaava 2). Leikkaa kantohihnasta X+2 cm:n pituinen pala laukunsuun tukinauhaksi ja huolittele nauhan
päät sulattamalla sytyttimen liekillä. Ompele nauha renkaaksi, avaa sv:t ja tikkaa ne auki. Merkitse renkaan puoliväli sauman vastakkaiselta puolelta.
Taita vuorikappaleen op:t vastakkain ja ompele lyhyet sivut 1 cm:n sv:lla. Käännä op päälle, taita sv:t toiselle puolelle ja päällitikkaa. Käännä np päälle, jätä sauma vuorin toisen puoliskon keskelle ja ompele pohjasauma. Taita
pohjan sv:t laukun toiselle puolelle ja tee päällitikkaus 3 mm:n päähän pohjataitteelta. Näin saumanvarat pysyvät
paikoillaan ja asettuvat hyvin laukun sisään.
Taita vuorin suuosan op:t vastakkain, ompele lyhyet sivut 2 cm:n sv:illa ja jätä yläreunaan 5 cm:n halkio nyörikujaa varten. Avaa sauma, taita saumanvaroista 1 cm:n sisävarat (myös halkion kohdalta) ja tikkaa ne aivan taitteiden
vierestä. Tee yläreunaan ensin 1 cm:n taite ja ompele se paininjalan päähän reunasta. Taita ja ompele sitten vielä 2
cm:n nyörikuja samoin.
Ompele alareunaan suora ommel paininjalan päähän reunasta (= kohdistusommel).

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Yhdistä vuorin osat näin: Käännä vuorin op päälle, aseta tukinauha vuorin yläreunan päälle ja kohdista nauhan sauma vuorin A-merkkiin. Jätä vuorin yläreuna n.
3 mm alemmas kuin tukinauhan yläreuna. Ompele nämä 2 kerrosta yhteen 1 cm:n päässä nauhan yläreunasta. Laita vuorin suuosa op päälläpäin vuorin päälle siten, että suuosan alareuna asettuu vuorin ja tukinauhan
väliin (kohdistusommel jää nauhan reunan alle piiloon),
kohdista suuosan sauma tukinauhan merkkiin. Tikkaa
kaikki 3 kerrosta yhteen 2 mm:n päässä nauhan alareunasta. Käännä vuorin np päälle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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Ompele olkahihnan päät vetoketjupaininjalalla, edestakaisella ompeleella vuorin sivuihin. Laita vuori laukun sisään ja asettele saumanvarat tasaisesti. Ompele laukun
päällinen käsin tukinauhan yläreunaan 2-kertaisella langalla tihein pistoin. Pujota kuminyöri vuorin suuosan kujaan. Laita nyörinpäät 2 cm lomittain, ompele ne käsin
yhteen ja siirrä liitoskohta kujan puoliväliin. Vedä nyörilenkki virkkuukoukun avulla stopparin läpi ja tee lenkin
päähän solmu.

