MUSTIKKA-KORISARJA
Malli Lankava Oy, Molla Mills
Koko 13x16 cm
Lanka 1 kg tummansinistä (155) Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 300 m) ja 100 g omenanvihreää (53) Drops Muskat -lankaa (100 % puuvilla, 50
g = n. 100 m).
Virkkauskoukku nro 2,5 ja nro 7
Työohje Tee kolme koria ja kiinnitä ne toisiinsa virkatuilla lehdillä. Aloita korin pohjasta.
1. krs: Tee lenkkialoitus eli taikarengas kahden sormen
ympärille (= pyöräytä lanka sormien ympäri, vie koukku lenkin läpi, ota juokseva lanka koukulle ja vedä se
lenkin läpi, ota taas lanka koukulle ja vedä se koukulla
olevan s:n läpi) ja virkkaa lenkkiin 10 ks.
2. krs: Virkkaa 2 ks jokaiseen silmukkaan. Jatka spiraalina eli sulkematta kerroksia.
3. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:an*, toista *-* = 30 s.
4. krs: 1 ks jokaiseen s:an.
5. krs:*2 ks, 2 ks samaan s:an*, toista *-* = 40 s.
6.-12. krs: 1 ks jokaiseen s:an. Aloita kavennukset.
13. krs: *3 ks, kavenna 2 s yhteen (= *vie koukku s:n
läpi, ota lanka koukulle ja vedä se s:n läpi*, toista *-*
vielä kerran, ota lanka koukulle ja vedä se kolmen koukulla olevan s:n läpi)*, toista *-* krs loppuun.
14. krs: 1 ks jokaiseen s:an.
15. krs: Kavenna 2 ks yhteen, *2 ks, jätä 2 s väliin, 4 ks, 2 ks yhteen*, toista *-* vielä kerran, 6 ks, 2 ks yhteen, 6
ks. Katkaise ja päättele langat.
Varpu: Tee 3 samanlaista varpua. Virkkaa pienemmällä koukulla aloitusketjuun 60 kjs.
1. krs: virkkaa 3 ks koukusta laskien (koukulla oleva lasketaan mukaan) 3. kjs:an, 1 ks jokaiseen s:an ja 5 ks ketjun
viimeiseen s:an, jatka virkkaamalla ketjun alareunaan taas 1 ks jokaiseen s:an ja lopuksi 2 ks samaan silmukkaan
kuin alkuun virkatut 3 ks, 1 ps 1. kjs:an. Jätä loppuun lankaa varpujen ompeluun.
Lehti: Tee 6 samanlaista lehteä. Virkkaa aloitusketjuun 15 kjs.
1. krs: 4 p 4. kjs:an koukusta lukien (koukulla olevaa ei lasketa), 10 pp (= pitkä pylväs), 9 pp viimeiseen kjs:an, 10
pp, 4 p samaan silmukkaan kuin alkuun virkatut 4 p, 1 ps 3. kjs:an. Jatka katkaisematta lankaa ja virkkaa 1 kjs, 1 ks
jokaiseen s:an, 1 ps 1. kjs:an. Katkaise ja päättele lanka.
Viimeistely Ompele varvun päät keskiruoteiksi lehtien oikeille puolille. Aloita lehden lehtien yläreunan keskeltä.
Solmi varvut korien yläreunoihin virkattuihin reikiin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

