VIRKATTU OLKALAUKKU JA MEIKKIPUSSI
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Toteutus Marjukka Tyrväinen
Koko laukku 31x28, (meikkipussi 25x18 cm)
Lanka 180 g mustaa (80), 50 g beigeä (30) ja 50 g valkaisematonta (01) Lankavan kotimaista 9-säikeistä Liina-kalalankaa (100 % puuvilla, 500 g/kartio).
Virkkauskoukku nro 2,5-3 käsialan mukaan.
Muuta 25 cm luonnonvalkoinen vetoketju 2 kpl, tukevaa
pahvia ja sprayliimaa.
Tiheys 30 s ja 28 krs mallivirkkausta = 10 cm
Työohje Virkkaa mustalla langalla aloitusketjuun 98 (47)
kjs.
1. krs: Virkkaa 1 p 4. kjs:aan (koukulla oleva lasketaan mukaan) ja 95 (46) p = 96 (47) p. Jatka virkkaamalla 96
(47) p edellisten s:iden vastakkaiselle puolelle, 1 ps 1. kjs:aan. Jatka suljetusti.
2. krs: 3 kjs, 2 p, *3 kjs, jätä 3 s väliin, 3 p*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 3. kjs:aan.
3. krs: 3 kjs, jätä 2 p väliin, *3 p edellisen krs:n pylväisiin niin, että kjs-ketju jää pylväiden sisään, 3 kjs*, toista *-*, 3
p, 1 ps 1. kjs:aan.
4. krs: 3 kjs, 2 p edellisen krs:n pylväisiin, *3 kjs, jätä 3 s väliin, 3 p edellisen krs:n pylväisiin*, toista *-*krs loppuun,
3 kjs, jätä 3 s väliin, 1 ps 3. kjs:aan. Toista 3.-4. krs:ia ja virkkaa mustalla 10-7 cm. Jatka toistamalla seuraava raidoitus 5-3 kertaa: 3 krs valkaisematon, 3 krs beige, 3 krs valkaisematon, 3 krs musta. Virkkaa loppuun vielä 3 krs
valkaisemattomalla ja virkkaa samalla ketjusilmukoiden tilalle aina 3 ks.
Laukun hihna Virkkaa mustalla langalla 90 cm:n pituinen aloitusketju.
1. krs: 1 ks 2. kjs:aan, 1 ks jokaiseen s:aan ja 1 kjs kääntymiseen.
2. krs: 1 ks jokaiseen s:aan ja 1 kjs kääntymiseen. Toista 2. krs:sta vielä 4 kertaa. Reunusta hihna näin: *virkkaa
lyhyelle sivulle 4 ks ja pitkälle sivulle 1 krs piilosilmukoita*, toista *-*, 1 ps 1. ks:aan. Päätä lanka. Käännä laukun.
Virkkaa molemmista yläreunoista vastakkaiset reunat 3 cm:n matkalta yhteen. Käännä op päälle. Taita ja ompele
virkatut saumat laukun sivuille (kulmiin muodostuu kolmiot). Ompele keskelle jäävään aukkoon vetoketju. Ompele
hihna päistään laukun yläkulmien ulkopuolelle.
Viimeistely Päätä langat ja höyrytä kappale. Käännä np päälle ja ompele alareunaan kulmiin 8 cm:n poikittaiset
saumat. Leikkaa tukevasta pahvista 25x8 (18x8) cm pala pohjan tueksi. Päällystä pahvi kankaalla. Käytä kankaan
liimaukseen sprayliimaa. Kiinnitä pahvi muutamalla pistolla laukun/meikkipussin pohjaan. Ompele meikkipussin yläreunaan vetoketju käsin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

