IPAD-LAUKKU JA KÄNNYKKÄKOTELO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 24x28 cm ja 8x13 cm
Lanka 1(6) rullaa vaaleanruskeaa Lankavan
nahkajäljitelmänauhaa (100 % akryyli, 1 rll = 30 m).
Virkkauskoukku nro 6.
Muut tarvikkeet Kännykkäkoteloon 20 cm mustaa 3 mm kuminyöriä, 28 mm nappi ja yleisliimaa. Laukkuun Lankavan punontakiekko
8, 50 cm beigeä 30 mm olkahihnaa, 200 cm mustaa 18 mm olkahihnaa, 45 cm 10 mm korsettitukinauhaa (Rigilene-nauha), 50x60 cm
beigeä puuvillakangasta, 20 mm D-lenkki 2 kpl, metallinen hihnan
kiinnitin 2 kpl, 20 mm avainrengas 2 kpl, magneettisuljin ja 28 mm
nappi, isosilmäinen parsinneula, silmäneula ja ompelulankaa.
Tiheys 11 ks ja 13 krs = 10 cm
Työohje Kappaleet virkataan pyörönä mutta jokaisen krs:n lopussa
käännytään. Nahkajäljitelmänauha kannattaa virkata löyhällä käsialalla. Tee koepala ja sovita silmukkamäärä vastaamaan puhelimesi
kokoa. Virkkaa aloitusketjuun 27(9) kjs. 1. krs: 1 ks 2. kjs:aan, 24(6)
ks, 3 ks viimeiseen kjs:aan, 24(6) ks aloitusketjun toiseen reunaan,
2 ks viimeiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan, 1 kjs kääntymiseen. 2.krs:
1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1 kjs:aan, 1 kjs kääntymiseen. Toista 2.
krs:sta 13 cm. Jatka virkkaamalla rannelenkkiä varten 35 kjs ja 1 ps
1. kjs:aan. Virkkaa vielä 1 ps jokaiseen s:aan. Virkkaa laukkua 28
cm ja lopeta np:n krs:seen. Päättele nauhat.
Kukkaron viimeistely Ota nappilenkiksi 20 cm kuminyöriä ja taita
se keskeltä kahtia. Aseta nyörinpäät rinnakkain ja ompele ne 6 cm:n
matkalta yhteen. Päällystä lenkin varsi: Liimaa nyörien toinen puoli kevyesti. Laita nahkanauhan pää tasan nyörin päiden kanssa, paina nauha liimauksen päälle ja kierrä sitä tasaisesti varren ympärille. Anna liimauksen kuivua. Ompele lenkki nauhanpätkällä 3 cm:n matkalta kotelon yläreunan
np:lle. Kiinnitä eteen nappi 4,5 cm:n päähän reunasta: Pujota ensin 15 cm nauha napinrei’istä ja nauhanpäät sitten
kotelon np:lle. Tuo toinen pää vielä op:lle, kierrä se kannan ympäri ja pujota takaisin np:lle. Päättele nauhat.
Laukun viimeistely Kutista vuorikangas ja beige olkahihna. Tee laukun suuhun tukirengas: Mittaa suun sisäympärys ja lisää siihen 2 cm saumanvaroiksi = n. 47 cm. Leikkaa saatu mitta hihnasta, huolittele päät ja ompele renkaaksi 1 cm:n sv:lla. Tarkista mitta sovittamalla rengasta ja tikkaa sv:t auki. Merkitse sitten op:lle sivumerkki 2 cm:n
päähän saumasta ja toinen tämän vastakkaiselle puolelle. Merkitse näiden puoliväleihin vielä keskimerkit. Vuori: Leikkaa kankaasta 44x52,5 cm kappale. Taita pitkien sivujen op:t vastakkain ja ompele 1 cm:n sv:lla. Höyrytä
sauma auki, käännä op päälle ja aseta sauma kpl:een toiseen sivuun. Huolittele vuorin yläreunat, ompele apuommel paininjalan etäisyydelle reunasta ja merkitse reunoihin keskimerkit. Kiinnitä vuori tukirenkaaseen: Laita renkaan np ja vuorin op vastakkain niin, että vuorin apuommel juuri peittyy. Kohdista keskimerkit ja päällitikkaa nauhan
reunasta. Kiinnitä vuorin toinen reuna samoin. Kiinnitä magneettisulkimen osat renkaan keskimerkkeihin. D-lenkit:
Leikkaa mustasta hihnasta kaksi 4 cm:n palaa, pujota niihin D-lenkit ja ompele tukirenkaan sivumerkkeihin. Leikkaa korsettinauhasta kaksi 20,5 cm:n palaa. Harsi ne renkaan np:lle 2 mm päähän yläreunasta ja tikkaa op:lta vetoketjupaininjalalla. Nyörisangat: Puno nyörikiekkopakkauksen ohjeella 80 cm:n pituisista nauhoista 7-säikeinen
napakka nyöri. Neulaa nyöriin kaksi 16 cm:n pituista sankaa. Kierrä ja solmi merkkien kohdalle nauhaa purkautumisen estämiseksi. Katkaise nyörit 3 cm neulojen alapuolelta ja avaa päät hapsuiksi. Neulaa sangat tukirenkaan
np:lle (sangan väli n. 9 cm) ja ompele vetoketjupaininjalalla hapsujen päältä, aivan neulojen alapuolelta. Kiinnitä
eteen nappi kuten kukkarossa. Laita lopuksi vuori np päällä laukun sisälle ja ompele käsin tihein pistoin 2-kertaisella ompelulangalla. Olkahihna: Ota 185 cm mustaa olkahihnaa ja huolittele sen päät. Laita avainrenkaat olkahihnan
kiinnittimiin ja pujota hihna niiden läpi. Ompele hihnan päät op:t vastakkain 2 cm:n sv:lla ja tikkaa sv:t auki. Siirrä
sauma n. 5 cm:n päähän renkaasta. Tikkaa 2-kertainen nauha yhteen renkaan ja saumanvaran yläpuolelta (sauma
jää tikkausten väliin). Tikkaa hihnan toinen pää vastaavasti. Pese tarvittaessa käsin, huuhtele huolellisesti ja kuivaa
ilmavasti.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

