RUNEBERGINTORTTU
Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko 6x7 cm, 5 kpl
Lanka 100 g kullanruskeaa (9031), 15 g valkaistua (9001) ja 10 g tummanpunaista (9020) Lankava Oy:n Esito-virkkuulankaa.
Virkkauskoukku nro 1,75-2 käsialan mukaan ja
nro 3.
Muut tarvikkeet Tukevaa kartonkia, paksua pahvia, parsinneula ja liimaa.
Tiheys 30 s ja 35 krs = 10 cm
Työohje Tee tukevasta kartongista 6x7 cm lieriö.
Leikkaa kartongista n. 30x7 cm suorakaide, rullaa ja teippaa se 6 cm:n lieriöksi. Leikkaa pahvista kaksi 6 cm pyöreää palaa. Teippaa niistä toinen
lieriön päähän, täytä vanulla ja teippaa toinen pala paikoilleen. Virkkaa lieriön päälle kullanruskea
kuori. Kierrä lanka muutaman kerran etusormen
ympäri.
1. krs: Virkkaa renkaaseen pienemmällä koukulla
10 ks ja jatka sulkematta krs:ia.
2. krs: 2 ks jokaiseen s:aan = 20 s.
3. krs: 20 ks.
4. krs: *2 ks samaan s:aan, 1 ks*. Toista *-* 10
kertaa = 30 s.
5. krs: 30 ks.
6. krs: *2 ks samaan s:aan, 2 ks*. Toista *-* 10
kertaa = 40 s.
7. krs: 40 s.
8. krs: *2 ks samaan s:aan, 3 ks*. Toista *-* 10 kertaa = 50 s.
9. krs: 50 ks. Pyöreä pala on nyt valmis.
10.- 40. krs: 50 ks. Viimeisen kerroksen loppuun 3 ps.
Tee toinen pyöreä pala toistamalla 1.-9. krs ja virkkaa viimeisen krs:n loppuun 3 ps. Liitä pohja tortun reunaan
piilosilmukoilla.
Hillosilmä Kierrä kaksinkertainen lanka muutaman kerran etusormen ympäri. Virkkaa renkaaseen isommalla koukulla 4 kjs, 11 kp (kaksoispylväs) ja 1 ps 4:n kjs:aan. Jätä alkuun ja loppuun n. 15 cm langanpäät.
Sokerirengas Virkkaa pienemmällä koukulla ja valkoisella langalla aloitusketjuun 4 kjs. Virkkaa suljettuna 1 ps kuhunkin silmukkaan. Vedä lanka viimeisen s:n läpi, kun tuppilon pituus on 11,5 cm. Jätä n. 15 cm langanpää ompeluun. Tarkista pituus ja ompele nyöri renkaaksi.
Viimeistely Ompele rengas vuoropistoin kiinni hillosilmään. Kierrä 3 punaista lankaa hillosilmän alle niin että se
nousee koholle ja kiinnitä lankakieppi muutamalla pistolla. Liimaa koriste tortun keskelle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

