KOUKUTTU PAPERILAUKKU
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko n. 25x20x7 cm (leveys 25 cm, korkeus 20 cm,
pohja 25x7 cm)
Lanka oranssia (14) 120 g Lankavan paperinauhaa
0,80 (100 % paperi, 300 g = 276 m) ja 50 g oranssia
(14) ohutta paperilankaa 1,65 (100 % paperi, 100 g =
180 m).
Tunisialainen koukku nro 5.
Muuta puuvillakangasta tai muovia ja liimaa
Tiheys 10 cm = 12 s ja 13 krs
Työohje Yksi koukkuamiskerros sisältää poiminta- ja
paluuvaiheen. Poimintavaiheessa kerätään silmukoita koukulle ja paluuvaiheessa ne päätellään. Koukkua
lieriön muotoinen kappale suljetusti litteällä paperinauhalla (poimintavaiheet) ja ohuella paperilangalla (paluuvaiheet). Virkkaa ensin paperilangalla aloitusketjuun
70 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Aloita koukkuaminen.
1. krs (aloitus): Poimi paperinauhalla silmukoita koukulle: *pistä koukku kjs:n läpi ja vedä nauha koukulle*, toista *-* 10-12 kertaa. Koukkua paluuvaihe: Käänny, siirrä silmukat koukun toiseen päähään, vedä ohut
paperilanka 1. silmukan läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-*, kunnes jäljellä on 2-3 s ja käänny. Toista krs:n alusta kunnes kaikki s:t on koukuttu.
2. krs: *Pistä koukku kahden pystysuoran silmukan välissä olevan vaakasuoran silmukan alta ja vedä paperinauha koukulle*, toista *-* kunnes koukulla on 10-12
s. Koukkua paluuvaihe kuten 1. krs:lla. Koukkua 26 cm
toistamalla 2. krs:sta. Virkkaa lopuksi kappaleen yläreunaan 1 krs kiinteitä silmukoita paperinauhalla.
Sangat: Koukkua sangat kokonaan paperinauhalla. Virkkaa aloitusketjuun 4 kjs.
1. krs: Poimi silmukoita koukulle oikealta vasemmalle: pistä koukku 2. kjs:aan ja vedä nauha koukulle, poimi vielä
2 s kuten laukun 1. krs:lla = 3 s. Kukkua paluuvaihe vasemmalta oikealle kääntämättä työtä: vedä nauha 1. silmukan läpi, *ota nauha koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-* vielä kerran.
2. krs: *Pistä koukku kahden pystysuoran silmukan välissä olevan vaakasuoran silmukan alta ja vedä nauha koukulle*, toista *-* vielä kerran. Koukkua paluuvaihe kuten 1. krs:lla. Koukkua 60 cm toistamalla 2. krs:sta.
Viimeistely Yhdistä laukkuosan alareunat paperilangalla. Tee yhdistäminen työn nurjalta puolelta ommellen tai piilosilmukoita virkaten. Ompele sitten molempiin kulmiin n. 7 cm saumat. Höyrytä sangat ja ompele niiden päät laukun sisäpuolelle n. 2 cm:n etäisyydelle yläreunasta. Päättele langat. Höyrytä laukku. Leikkaa tukevasta pahvista
pohjan kokoinen pala laukun sisäpohjaksi. Päällystä pahvi muovilla tai kankaalla ja liimaa laukun pohjaan. Käännä
kulmat ylös ja kiinnitä ne tarvittaessa muutamalla pistolla laukun sivuille.
Hoito- ja pesuohje Suihkutus lämpimällä vedellä tai nopea käsinpesu valkaisuaineettomalla pesuaineella. Ei
liotusta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

