VIRKATTU LEHTIKORI
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko 32x23x20 cm (pohjan lev.xsyv.xkorin kork.)
Lanka 800 g harmaata (3), 250 g turkoosia (7) ja 20 g
valkoista (1) Lankavan Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 300 m).
Virkkauskoukku nro 7-7,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys 9 s = 10 cm
Työohje Virkkaa ensin pohjakappale tasona. Huom.
Käytä 0,5-1 numeroa normaali käsialaasi pienempää
koukkua. Näin saat korista napakan. Virkkaa turkoosilla
langalla aloitusketjuun 24 kjs.
1. krs: 1 ks 2. kjs:aan, 22 ks ja 1 kjs kääntymiseen. =
23 s.
2.-20. krs: 23 ks ja 1 kjs kääntymiseen.
21. krs: virkkaa kappaleen ympäri 1 krs kiinteitä silmukoita: virkkaa pitkille sivuille 1 ks jokaiseen s:aan ja lyhyille sivuille 1 ks jokaiseen kerrokseen. Sulje krs ps:lla
ja virkkaa 1 kjs kääntymiseen. Jatka virkkaamalla korin
reunat edestakaisin suljetusti.
22.-35. krs: virkkaa 13 krs:sta kiinteitä silmukoita (= 1
ks jokaiseen silmukkaan, 1 kjs kääntymiseen). Tee halutessasi tämän jälkeen jokaiseen kulmaan sauma. Käännä nurja puoli päälle ja virkkaa piilosilmukoita alareunan kulmista kohti reunaa: vie koukku kulmassa olevan
1 s:n alta ja tee 1 ps (kuva 1). Jatka samassa linjassa
korin suuhun ja vedä lanka viimeisen ps:n läpi. Päättele
langat sulattamalla kuteiden päät (katso viimeistely) ja
virkkaa samalla kaikki langanpäät s:iden sisään.
36.-37. krs: virkkaa turkoosilla kuteella 2 krs kiinteitä
silmukoita.
38. krs: tee sanka-aukot virkkaamalla pitkän sivun keskelle 9 kjs ja jätä saman verran silmukoita väliin. Virkkaa vielä 3 krs. Taita sitten sangan kerrokset kahtia ja
samoin loput korin reunasta. Kiinnitä viimeisen krs:n
reuna aukon yläreunaan ompelemalla tai virkkaamalla 1
krs piilosilmukoita korin sisäpuolelta.
Viimeistely Tee siksak-raita harmaan ja turkoosin rajalle. Aloita harmaan krs:n puolelta. *Tuo lanka korin sisäpuolelta ks:iden välistä eteen ja siitä viistosti turkoosin
kerroksen vastaavasta kohdasta takaisin korin sisäpuolelle*, toista *-* korin ympäri ja tee sitten samat pistot
toiseen suuntaan (sisä ja ulkopuolelle muodostuu samanlainen raita). Höyrytä kori sisäpuolelta ja tue se halutessasi sopivan kokoisella, matalareunaisella pahvilaatikolla. Päättele polyesterikuteet sulattamalla: pitele
kuteen päätä liekin yläpuolella kunnes sen reuna sulaa.
Päättele sitten kuteet silmukoiden sisään. Lukitse kuteiden päät vielä käsin ommellen. Näin ne eivät purkaudu
pesussa.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

