ESTERI-LAUKKU
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko n. 26x18x15 cm (lev.xkork.xsyv.)
Lanka 500 g keltaista (4), limenvihreää (5) tai vaaleaa
turkoosia (6) Lankavan Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = 300 m).
Virkkauskoukku nro 7.
Muuta pahvia, puuvillakangasta, sprayliimaa ja
kassinsangat.
Tiheys 10 cm = 9 s ja 8 krs
Työohje Tee ensin soikea pohja. Virkkaa aloitusketjuun
12 kjs.
1. krs: Virkkaa 3 ks 3. silmukkaan koukusta lukien (koukulla oleva lasketaan mukaan), 9 ks, 3 ks ketjun viimeiseen silmukkaan. Jatka virkkaamalla ketjun toiselle
puolelle 9 ks. Jatka sulkematta kerroksia ps:lla.
2. krs: *2 ks kolmeen seuraavaan s:aan*, 9 ks, toista
*-* vielä kerran, 9 ks.
3. krs: 1 ks, *2 ks samaan s:aan, 1 ks, 2 ks samaan
s:aan, 1 ks, 2 ks samaan s:aan*, 10 ks, toista *-* vielä
kerran, 10 ks.
4. krs: 2 ks, *2 ks neljään seuraavaan s:aan*, 14 ks,
toista *-* vielä kerran, 12 ks.
5. krs: 1 ks, *2 ks samaan s:aan, 2 ks*, toista *-* vielä 2
kertaa, 2 ks samaan s:aan, 12 ks, toista *-* 3 kertaa, 2
ks samaan s:aan, 12 ks.
6. krs: 3 ks, *2 ks samaan s:aan, 3 ks, 2 ks samaan s:aan, 3 ks, 2 ks samaan s:aan*, 17 ks, toista *-* vielä kerran,
15 ks. Merkitse krs:n viimeinen silmukka ja siirrä sitä työn edetessä. Aloita laukkuosa. Virkkaa 15 krs kiinteitä silmukoita s:iden takareunoista = 58 ks. Jatka virkkaamalla sangan kiinnikekaitale tasona: virkkaa 1 kjs ja käänny, *virkkaa 13 ks ja 1 kjs kääntymiseen*, toista *-* vielä 3 krtaa (= 4 krs). Katkaise lanka n. 30 cm:n päästä. Laita sanka
kaitaleen väliin. Taita kaitaleen reuna nurjalle ja päärmää se laukun viimeiseen kerrokseen. Virkkaa samanlainen
kaitale vastakkaiselle puolelle (molempiin päihin jää sankojen väliin 16 s).
Viimeistely Päättele langat ja höyrytä laukun sivut. Leikkaa tukevasta pahvista pohjan muotoinen pala laukun sisäpohjaksi. Päällystä pala halutessasi puuvillakankaalla.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu. Höyrytys tekokuitujen säädöllä.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

