LETKIS-KORIT
Kahvallinen Letkis-kori
(Taito 3/2012)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy,
Pia Heilä ja Marja Rautiainen
Koko n. 45x30 cm (yläreunan halkaisijaxkorkeus)
Tarvikkeet n. 1,3 kg beigeä (2) Kauhavan Kangas-Aitta
Oy:n Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n.
330 m), n. 28 m 5,4 mm kotimaista Topp Bright-muovilehtkua (PVC-muovi, 50 m/ pakkaus) ja virkkauskoukku
nro 8 tai käsialan mukaan.
Tiheys 10 cm = n. 8 ks ja 6 krs korin yläreunassa
Työohje Kori virkataan täytelankatekniikalla pohjasta
yläreunaan. Täytelankana käytetään läpinäkyvää muoviletkua. Aloita virkkaamalla pyöreä pohja. 1. krs: Tee
sormen ympärille lankalenkki ja virkkaa siihen 1 kjs ja 8
ks. Merkitse krs:n ensimmäinen silmukka. Jatka spiraalina eli sulkematta kerroksia. 2. krs: Ohenna letkun pää
leikkaamalla se viistoon. Virkkaa 2 ks jokaiseen s:aan
ja samalla letku ja langanpää silmukoiden sisään. Jatka
virkkaamista letkun kanssa spiraalina. 3. krs: *1 ks, 2
ks samaan s:aan*, toista *-*. 4. krs: *2 ks, 2 ks samaan
s:aan*, toista *-*. 5.-6. krs: *3 ks, 2 ks samaan s:aan*,
toista *-*. 7. krs: *4 ks, 2 ks samaan s:aan, toista *-*. 8.9. krs: *5 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-*. Pohja on
nyt valmis. Jatka virkkaamalla korin reunat. 10.-11. krs:
virkkaa 2 krs ilman lisäyksiä. 12. krs: Lisää 9 s tasaisin
välein (lisäys = 2 ks samaan s:aan) ja merkitse lisäyskohdat esim. langanpätkillä. Toista 10.-12. krs:ia, kunnes olet virkannut 17 krs korin reunaa. 18. krs: Jatka
virkkaamalla sangat näin: virkkaa pelkän letkun ympärille 20 ks (= n. 22 cm), jätä 12 s väliin. Virkkaa muutama ks reunaan ja merkitse sangan vastakkaiselta puolelta 12 s. Tarkista, että sankojen väliin jää sama määrä
silmukoita. Virkkaa sitten kiinteitä silmukoita merkkiin saakka ja tee toinen sanka samoin: 20 ks letkun, jätä 12 s väliin ja jatka krs loppuun. 19. krs: Virkkaa sankaan 20 ks ja muutaman ks reunaan, kiristä sitten letkua lyhyemmäksi niin, että sangan ks-kerros kääntyy sangan kohdalta vaakasuoraan kohti korin keskustaa. Jatka seuraavaan sankaan saakka ja tee sama kiristys toiselle sangalle. Virkkaa vielä 1 krs piilosilmukoita reunan ympäri. Katkaise ja
päättele lanka. Vahvista lopuksi sanka-aukkojen reunat virkkaamalla etupuolelta korin ympäri toinen kerros piilosilmukoita. Katkaise ja päättele kude.
Jatkuu seuraavalla sivulla

Mallien kopioiminen ja kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Pieni Letkis-kori
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy,
Pia Heilä ja Marja Rautiainen
Koko n. 33x16 cm
Tarvikkeet 500 g pinkkiä (10) Kauhavan KangasAitta Oy:n Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 330 m), n. 11 m 5,4 mm kotimaista Topp
Bright -muoviletkua (PVC-muovi, 50 m/pakkaus) ja
virkkauskoukku nro 8 tai käsialan mukaan.
Tiheys 10 cm = n. 6,5 s ja 6 krs
Työohje Kori virkataan täytelankatekniikalla pohjasta
yläreunaan.
1. krs: Tee sormen ympärille lankalenkki ja virkkaa siihen 8 ks. Merkitse krs:n ensimmäinen s ja siirrä merkkiä
työn edetessä. Jatka spiraalina eli sulkematta kerroksia.
2. krs: Ohenna letkun pää leikkaamalla se viistoon.
Virkkaa 2 ks jokaiseen s:aan ja samalla letku ja langanpää
silmukoiden sisään = 16 p. Jatka virkkaamista letkun kanssa spiraalina. Älä kiristä tai työnnä letkua vaan anna sen
juosta vapaasti.
3.-4. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-*.
5. krs: *2 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-*.
6. krs: *2 ks samaan s:aan, 3 ks*, toista *-*.
7.-9. krs: virkkaa 3 kerrosta ilman lisäyksiä.
10. krs: Lisää 5 s tasaisin välein (lisäys = 2 ks samaan s:aan).
11.-14. krs: 1 ks jokaiseen s:aan.
15. krs: 1 ks jokaiseen s:aan. Viistoa letkun pää ja virkkaa krs:n loppuun 1 ps.
17. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan ilman letkua, 1 ps 1. kjs:aan. Reunusta kori virkkaamalla 1 ps jokaiseen
s:aan. Katkaise kude ja virkkaa toinen ps-kerros korin sisäpuolelta. Päättele kude.

Mallien kopioiminen ja kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

