PUNOTTU PIKKULAUKKU
Malli Lankava Oy, Silja Palviainen
Koko 20x17 cm (lev. x kork.)
Tekniikka ristipunonta
Lanka 250 g Lankavan Kimalle-Lilli-ontelokudetta (75
% kierrätyspuuvillaa, 25 % muita kuituja, 1 kg = n. 200
m) esim. valkaisematon/kulta (K2).
Muut tarvikkeet pätkä vahvaa lankaa, sakset, virkkauskoukku, kantanappi, neula ja ompelulankaa.
Tiheys 5,5 krs = 10 cm
Työohje Mittaa ja leikkaa ontelokuteesta kymmenen 60
cm:n pituista loimilankaa. Sido langat keskeltä nipuksi vahvalla langalla ja jätä sidontalangan päät kerrosmerkiksi (kuva 1). Avaa nippu keskeltä, laita se pöydälle
ja asettele jokainen loimilanka kaksin kerroin päistään
kohdakkain (kuva 2). Keri kudetta kahdelle kerälle mutta älä katkaise kudetta kerien väliltä (kuva 3). Aloita
punominen: ota kudelanka käteen kerien välistä ja pujota lenkki loimilankaparin ympäri. Kiepauta sitten aina
päälle jäävä kude seuraavan loimilankaparin alta (kuva
4). Puno ensin 4 kerrosta ja tiivistä kudetta. Jaa sitten
loimilangat yksinkertaisiksi ja puno taas 4 krs. Mittaa tämän jälkeen yhden jäljellä olevan loimilangan pituus (A)
ja kerro saamasi mitta kahdella (Ax2). Leikkaa 10 kpl
tämän pituisia lisäloimia. Pujota kudepätkät viimeisen
kuteen alta tasaisesti pohjan ympäri (kuva 5). Tasoita
kuteiden päät samanmittaisiksi, aseta niiden päät taas
vastakkain ja puno 2 krs. Jaa lisäloimet yksinkertaisiksi
ja tiivistä kudetta niin, että reuna alkaa muotoutua ylöspäin. Päällä oleva pohja tulee laukun oikeaksi puoleksi.
Nyt voit punoa työtä sylissä. Puno laukkuosaa 19 krs (=
13 cm) tasaisesti tiivistäen ja aloita sitten reunan punominen. Taita loimet yksitellen alaspäin laukun ulkopuolelle ja jätä reunaan n. 3 cm pitkät lenkit (kuva 6). Jatka punomalla 4 krs normaalisti, jolloin lenkit kiinnittyvät.
Reuna Katkaise kudelangat mutta jätä niiden loppuun n. 60 cm kudetta (= puolitoista kertaa laukun yläreunan ympärysmitta). Pujottele kuteen loppupäät vuorotellen reunalenkkien läpi ja kiristä loimilankoja (kuva 7). Tiivistä ja tasoittele loimien kireys ja pujota kuteiden päät virkkauskoukun avulla laukun sisäpuolelle. Lyhennä loimilankojen
päät kuteen vierestä.
Hihna Mittaa laukun hihnaa varten haluttu pituus x 1,5. Leikkaa kuteesta 3 tämän mittaista lankaa ja palmikoi ne.
Viimeistely Ompele hihnan päät laukun sisäreunaan ja käännä samalla niiden päät piiloon. Tee kuteesta nappilenkki: pujota kuteen päät nurjalle punoksen sisään ja lukitse ne paikoilleen ompelemalla. Ompele lopuksi nappi sopivalle korkeudelle laukun etupuolelle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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