RUUKUNSUOJAKORIT
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 20x19 (30x25,5) cm
Lanka turkoosiin koriin n. 210 g turkoosia (68), raidalliseen koriin n. 180 g turkoosia (68) ja n. 180 g sinistä
(45) Lankavan Ministeri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 360 m).
Muuta Lankavan valkoista Stafil-muoviverkkoa (lev.
100 cm, verkonsilmä n. 10x10 mm) 66(95) cm, 18(28)
cm pyöreä, musta Stafil-laukunpohja, 20(30) cm metallirengas, verkon väristä ompelulankaa, silmä- ja ryijyneula ja pitkävartinen sytytin.
Virkkauskoukku nro 2,5 ja 5 tai käsialan mukaan.
Puolipisto Tee ohjeen mukaan. 1. pistorivi kallistuu oikealle ja 2. vasemmalle, toista 1.-2. rivejä.
Työohje Leikkaa verkon toisesta reunasta leveä reunus
pois. Leikkaa sitten tämän reunan suuntaisesti turkoosiin (raidalliseen) koriin 66x16 (95x24) ruudun kokoinen
pala. Siisti reunat saksilla, jotta niihin ei jää piikkejä.
Leikkaa turkoosista kuteesta 2,5 m:n pätkiä 14 kpl (sinisestä ja turkoosista molemmista 3,3 m:n pätkiä 11 kpl).
Sulata kuteiden päät liekillä, jotta ne eivät purkaannu.
Huom. älä venytä kudetta, jotta pätkistä ei tule aiottua
lyhemmät. Aloita kuteen pujottelu verkkoon.
1. rivi: Laita verkon pitkä sivu itseesi päin ja aloita vasemmasta alakulmasta. Pujota turkoosi kude ryijyneulaan. Jätä alkuun 7 cm kudetta päättelyä varten.
Solmi kude 2. ruutuun ja tee oikealle kallistuvia puolipistoja 3. ruudusta alkaen (kuva 1). Kuljeta kude kierteettä
työn molemmilla puolilla ja poista kierteet joka pistolla (kuva 2). *Kun oikeassa reunassa on jäljellä 2 tyhjää ruutua
ja kude on viimeksi tuotu op:lle (reunasta laskien 3. ruudusta), solmi se 2. ruutuun odottamaan*. 1. pistorivi on nyt
valmis. Verkon ala- ja yläreunassa jätetään siis 1 ruuturivi ja sivuissa 2 ruuturiviä ilman pistoja.
2. rivi: Solmi uusi kude vasempaan reunaan ja tee vasemmalle kallistuvia puolipistoja (kuva 3). Suorista samalla
alemman rivin kuteet neulalla (kuva 4). Toista *-*.
3. rivi: Aloita vasemmalta ja tee oikealle kallistuva pistorivi (kuva 5). Toista *-*. Toista 2.-3. rivejä, kunnes yläreunassa on jäljellä 1 tyhjä ruuturivi. Raidallinen kori: raidoita *4 riviä sininen, 4 riviä turkoosi*, toista *-* vielä kerran ja
tee lopuksi 3 riviä sinisellä.
Yhdistä verkko renkaaksi näin: Avaa solmut ja pura reunojen 2 ruuturiviä tyhjiksi. Aseta verkon 2 ruutua päällekkäin
ja ompele ne 2-kertaisella ompelulangalla yhteen (kuva 6).
Ota sitten 1. pistorivin kude (op) ryijyneulaan ja ompele rivi täyteen (kuteet jäävät np:lle). Solmi kuteenpäät kahdella solmulla yhteen heti rivin valmistuttua (näin eri rivien kuteet eivät mene sekaisin). Kun kaikki solmut on tehty,
päättele kuteet nurjalle näin: lyhennä yhteen solmitut kuteet n. 3,5 cm:n pituiksiksi, sulata päät ja vedä ne virkkauskoukulla pistojen sisään. Huolittele tämän jälkeen alareuna virkkaamalla.
1. krs: Ota turkoosi kude ja virkkaa paksummalla koukulla ensin 1 ps-kerros tyhjään ruuturiviin (kuva 7, kohta A).
Aloita liitoksen keskeltä ja tee viimeinen ps aloitusruutuun.
2. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:an ruudun ja ps:oiden ulkoreunoista (kuva 7, kohta B). Katkaise kude, pujota se ryijyneulaan ja sulje krs. Päättele kuteet. Huolittele yläreuna.
1. krs: Ota turkoosi (sininen) kude ja virkkaa ps-kerros kuten alareunassa.
2. krs: 1 kjs ja 1 ks jokaiseen s:an kuten alareunassa, mutta virkkaa samalla metallirengas s:oiden sisään.
3. krs: 1 ps jokaiseen s:an molempien silmukkareunojen läpi. Päättele kuteet.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Pohja: Virkkaa Stafil-pohjan reuna ohuemmalla koukulla.
Turkoosi kori:
1. krs: **1 ks kahteen seuraavaan reikään, 1 kjs*, toista**-* vielä 3 kertaa, *1 ks seuraavaan reikään, 1 kjs*, toista
*-* vielä kerran**, toista sitten **-** vielä 3 kertaa = 64 s. Älä sulje krs:sta, mutta jätä loppuun 1,5 m kudetta pohjan
kiinnitystä varten.
Raidallinen kori:
1. krs: **1 ks seuraavaan reikään, *1 ks seuraavaan reikään, 1 kjs*, toista *-* vielä 2 kertaa**, toista **-** vielä 12
kertaa, toista lopuksi *-* kerran = 93 s. Älä sulje krs:sta, mutta jätä loppuun 2 m kudetta pohjan kiinnitystä varten.
Pujota kude ryijyneulaan ja sulje krs silmukkaa jäljitellen. Kiinnitä pohja yliluottelemalla s:oiden ulkoreunoista näin:
vie neula ensin korin alareunan silmukan np:lta op:lle ja sitten pohjasilmukan op:lta np:lle*, toista *-*, ompelusuunta oikealta vasemmalle (kuva 8). Työnnä kuteet nurjalle ja pujota ne muutaman piston sisään. Lyhennä ja sulata kuteiden päät varovasti.

1. Ensimmäinen pistorivi

2. Kierteen avaaminen

3. Toinen pistorivi

4. Kuteen suoristaminen

5. Kolmas pistorivi

6. Verkon yhdistäminen
renkaaksi

7 A. Alareunan ps-kerros,
7 B. Alareunan ks-kerros

8. Pohjan kiinnitys
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