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Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko laukku 21-22x29 cm (iPad Air - iPad), kukkaro 11 cm.
Lanka Laukkuun 350 g valkohopeaa (01) Lankavan Kimalle -ontelokudetta (75 % kierrätyspuuvilla, 25 % muita kuituja, 1 kg = n. 200 m). Kukkaroon 15 g valkaistua
(9001) Esito-virkkuulankaa (100 % puuvilla, 200 g = n.
675 m) ja 15 g Novita Silver-lankaa (80 % viskoosi, 20
% polyesteri, 25 g = n. 95 m).
Muut tarvikkeet 50 cm 30 mm nailonhihnaa, 110 cm 20
mm nailonhihnaa, magneettisuljin 1 kpl, 20 mm D-lenkki 2 kpl, metallinen olkahihnan kiinnitin, jossa kantikas
20 mm kiinnitysrengas 2 kpl, ompelulankaa, yleisliimaa,
22x55 cm tukevaa pvl-kangasta. Kukkaroon Lankavan
kirkkaita akryylihelmiä (100 g/pussi = n. 350 kpl), 15 cm
valkoinen vetoketju, 50 cm lujaa lankaa esim. 15-säikeinen kalalanka, 20 mm avainrengas 2 kpl, 35 mm papukaijalukko 2 kpl.
Puikot pyöröpuikko nro 12 (2 kpl)
Virkkauskoukku nro 10.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 8 s ja 12 krs = 10 cm.
LAUKKU Tee löyhä aloitussolmu ja virkkaa aloitusketjuun 18-19 kjs:n. Ota puikko ja siirrä koukulla oleva s
(= 1. sivu) puikolle, neulo 1 o jokaisesta s:sta ja lopuksi 1 o aloitussolmusta (= 2. sivu) = 19-20 s. Ota toinen
puikko ja neulo aloitusketjun toisesta reunasta 17-18 o.
Huom: juoksuta kude kierteettä puikolle, jotta neuleesta tulee tasaista (neulos saa olla jämäkkää). Neulo kahdella puikolla sileää neuletta kunnes korkeus on 28 cm ja päätä s:t. Päättele kuteet ja ompele niiden päät np:lle.
Tee laukun suuhun tukirengas näin: mittaa laukunsuun sisäympärys ja lisää 2 cm saumanvaroiksi = n. 44-46,5 cm.
Leikkaa saatu mitta leveämmästä hihnasta, huolittele sen päät sulattamalla (= liekillä) ja ompele renkaaksi 1 cm:n
sv:lla. Sovita rengasta, tarkista mitta ja tikkaa sv:t auki. Merkitse renkaan op:lle sivumerkki 3 cm:n päähän saumasta ja toinen sen vastakkaiselle puolelle. Merkitse näiden puoliväleihin vielä keskimerkit.
Vuori: Leikkaa kankaasta 20x52 cm:n pala. Huolittele reunat. Taita ja ompele pitkille sivuille 1 cm:n käänne. Ompele yläreunoihin (= lyhyet sivut) apuommel paininjalan päähän reunasta ja merkitse niihin keskimerkit. Kiinnitä vuori tukirenkaaseen: Laita renkaan np ja vuorin op vastakkain niin, että vuorin apuommel juuri peittyy. Kohdista keskimerkit ja tikkaa nauhan reunasta. Kiinnitä vuorin toinen reuna samoin. Kiinnitä magneettisulkimen osat tukirenkaan
keskimerkkeihin (laita vähän liimaa suljinta varten tehtävien pienten reikien ympärille, jotta nauha ei purkaannu).
D-lenkkien kiinnitys: Leikkaa kapeasta hihnasta kaksi 4 cm:n palaa, pujota niihin D-lenkit ja ompele tukirenkaan
sivumerkkeihin. Laita vuori np päällä laukun sisään ja ompele pienin, tihein pistoin 2-kertaisella ompelulangalla.
Olkahihna: Ota 104 cm kapeampaa hihnaa ja sulata sen päät. Pujota hihnan päätä 7 cm kiinnittimen läpi, taita 7
cm 2-kerroin ja tikkaa 3-kertainen nauha 1 cm:n päässä kiinnittimestä. Tikkaa vielä taitteen reunasta ja kiinnitä hihnan toinen pää samoin.
KUKKARO Tee 2 pyöreää palaa. Virkkaa aloitusketjuun 5 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. 1. krs: virkkaa renkaaseen 1 kjs, 10 ks, 1 ps 1. kjs:aan. Jatka spiraalina eli sulkematta kerroksia 2. krs: 3 kjs, 2 p jokaiseen s:aan, 1 ps
3. kjs:aan. 3.-5. krs: 3 kjs, *2 p samaan s:aan, 1 p*, 1 ps. 4.-6. krs: 3 kjs, 1 p *2 p samaan s:aan, 1 p*, 1 ps. 5. krs:
2 kjs, 1 pp (= puolipylväs) jokaiseen s:aan, 1 ps 2. kjs:aan. Katkaise ja päättele kiiltolanka mutta jätä reilusti puuvillalankaa palojen yhdistämiseen. Laita palojen np:t vastakkain ja virkkaa reunat kiinteilläsilmukoilla yhteen mutta jätä loppuun n. 13 cm aukko ja ompele siihen vetoketju. Tee helmisangat näin: Kiinnitä papukaijalukkoihin avainrenkaat. Ota 25 cm kalalanka ja pujota se vetoketjun päästä kukkaron läpi. Pujota langan molemmat päät neulaan ja
sitten 14 helmeä lankaan. Solmi avainrengas helmiketjun päähän tiukalla solmulla ja siirrä solmu helmien sisään.
Tee toinen hihna samoin. Kiinnitä kukkaro laukun d-lenkkeihin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

