RUUTUNEN-PUSSUKKA JA -KUKKARO
(Suuri Käsityö 10/2014)

Malli Lankava Oy, Molla Mills
Koko pussukka 26x22 cm, kukkaro 14,5x11 cm
Tarvikkeet Lankavan Esito-virkkuulanka (100 % CO,
200 g = n. 675 m). Pussukkaan 40 g kullanruskeaa (9031), 40 g tummansininistä (9053) ja 40 g vaaleanharmaata (9093). Kukkaroon 15 g tummanvihreää
(9043), 15 g tummansinistä (9053) ja 15 g vaaleanharmaata (9093). Virkkauskoukku nro 2 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet Pussukkaan 25 cm:n ja kukkaroon 15
cm:n beige tai musta vetoketju.
Tiheys 31,5 s ja 15 krs = 10 cm
Kirjovirkkaus Virkkaa pylväitä suljetusti kolmella värillä
ohjeen mukaan. Kaikilla kerroksella käytetään kahta väriä ja kolmas väri kulkee kokoajan täytelankana silmukoiden sisällä.
Pussukka Silmukkaluku on jaollinen 12:lla. Virkkaa harmaalla langalla aloitusketjuun 168 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Jatka harmaalla.
1. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan ja samalla sininen ja ruskea lanka s:iden sisään, 1 ps 1. kjs:aan.
Aloita kirjovirkkaus ja tee värinvaihto aina pylvään lopussa näin: vedä uusi väri koukulla olevien viimeisten 2
s:n läpi.
2.-3. krs: Virkkaa 3 kjs ja 5 p harmaalla, 6 p ruskealla, *6 p harmaalla, 6 p ruskealla*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 3.
kjs:aan ja vaihda työhön samalla harmaa lanka (= vie koukku 3. kjs:n läpi, ota harmaa lanka koukulle ja vedä s:n läpi).
4. krs: kuten edellinen krs mutta virkkaa krs:n lopussa 1 ps väriä vaihtamatta. Huom. sininen lanka virkataan 2.-4.
krs:illa kaikkien s:iden sisään.
5.-7. krs: 3 kjs ja 5 p ruskealla, *6 p ruskealla, 6 p sinisellä*, toista *-*, 1 ps 3. kjs:aan ja vaihda samalla työhön ruskea lanka 5.-6. krs:illa mutta harmaa lanka 7. krs:lla. Huom. harmaa lanka virkataan näillä krs:illa kaikkien s:iden sisään. Toista 2.-7. krs:ia vielä 4 kertaa. Virkkaa lopuksi 2.-4. krs:t = 33 krs. 34. krs: virkkaa harmaalla 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan ja muut värit samalla s:iden sisään, 1 ps 1. kjs:aan. Katkaise ja päättele langat.
Kukkaro Silmukkaluku on jaollinen 8:lla. Virkkaa harmaalla langalla aloitusketjuun 104 kjs ja sulje se renkaaksi
ps:lla. Jatka harmaalla.
1. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan ja samalla sininen ja vihreä lanka s:iden sisään, 1 ps 1. kjs:aan. Aloita
kirjovirkkaus.
2. krs: Virkkaa 3 kjs ja 3 p harmaalla, 4 p vihreällä, *4 p harmaalla, 4 p vihreällä*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 3.
kjs:aan ja vaihda työhön samalla harmaa lanka.
3. krs: kuten 2. krs mutta virkkaa krs:n lopussa 1 ps väriä vaihtamatta. Huom. sininen lanka virkataan 2.-3. krs:illa
kaikkien s:iden sisään.
4.-5. krs: 3 kjs ja 3 p vihreällä, 4 p sinisellä, *4 p vihreällä, 4 p sinisellä*, toista *-*, 1 ps 3. kjs:aan. Vaihda 5. krs:lla
työhön harmaa lanka. Huom. harmaa lanka virkataan näillä krs:illa kaikkien s:iden sisään. Toista 2.-5. krs:ia vielä 3
kertaa ja virkkaa loppuun 2.-3. krs:t = 18 krs.
19. krs: virkkaa harmaalla 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan ja kuljeta muita värejä samalla s:iden sisällä, 1 ps 1. kjs:aan.
Katkaise ja päättele langat.
Viimeistely Ompele ensin yläreunaan vetoketju. Neulaa alareunan kuviot kohdakkain ja ompele vastakkaiset s:t
yhteen. Ompele pohjan kulmiin vielä kahden ruudun levyiset saumat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

