LEMMIKIN KORI
Malli Lankava Oy, Molla Mills
Koko 70x26 cm
Tarvikkeet 3 kg valkaisematonta (2) ja 2 kg tummanvihreää (11) Lankavan Lilli-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % muita kuituja, 1 kg = n. 220 m).
Virkkauskoukku nro 8 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet 70 cm pyöreä tyyny tai 5-7 cm paksu
vaahtomuovi.
Kirjovirkkaus Virkkaa pylväitä ruutupiirroksen mukaan.
Kullakin kerroksella käytetään kahta väriä, joista toisella virkataan ja toinen kulkee samalla silmukoiden sisällä. Tee värinvaihto aina vetämällä viimeinen langankierto silmukasta uudella värillä.
Täytelankavirkkaus Virkkaa pylväitä ja kiinteitä silmukoita yhdellä värillä ohjeen mukaan ja virkkaa samalla
vihreä kude täytelangaksi silmukoiden sisään.
Tiheys 9 s ja 4 krs = 10 cm kirjovirkkausta.
Työohje Virkkaa ensin pyöreä pohja. 1. krs: Tee valkaisemattomalla kuteella lenkkialoitus (= kierrä lanka vasemman etusormen ympäri, vie koukku lenkin läpi ja
vedä juokseva lanka koukulle), virkkaa lenkkiin 3 kjs (=
1. pylväs), 11 p ja virkkaa samalla aloituskudetta s:iden
sisään, 1 ps 3. kjs:aan = 12 p. Kiristä lenkki renkaaksi
vetämällä kuteen päästä.
2. krs: 3 kjs, ota mukaan vihreä kude ja virkkaa se samalla täytelangaksi s:iden sisään, virkkaa 2 p jokaiseen
s:aan = 24 p.
3. krs: Virkkaa 2 p joka 2. s:aan = 36 p.
4. krs: 2 p joka 3. s:aan = 48 p. 5. krs: kuten 4. krs.
6. krs: 2 p joka 4. s:aan = 80 p.
7. krs: 2 p joka 5. s:aan = 96 p.
8. krs: 1 p jokaiseen s:aan ilman lisäyksiä.
9. krs: 2 p joka 6. s:aan = 112 p.
10. krs: 2 p joka 7. s:aan = 128 p.
11. krs: 2 p joka 8. s:aan = 144 p.
12. krs: 1 ks jokaiseen s:aan.
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Reuna Kirjovirkkaa koriin 2-kertainen seinämä. 1. krs: Virkkaa s:iden takareunoista 3 kjs, 3 p valkaisemattomalla, 3
p vihreällä, jatka piirroksen mukaan, toista 24 s:n mallikertaa ja virkkaa loppuun 1 ps 3. kjs:aan (= pohjan taite).
2.-4. krs:t Virkkaa normaalisti (= molempien silmukkareunojen läpi) ruutupiirroksen mukaan. Toista1.-4. krs:t vielä
kerran mutta virkkaa myös 1. krs normaalisti. Virkkaa lopuksi vielä 1. krs normaalisti = yht. 9 krs.
10. krs: Virkkaa valkaisemattomalla 1 ks jokaiseen s:aan ja samalla vihreä kude s:iden sisään (= yläreunan taite).
Toista ohje alusta ja virkkaa samat 9 krs (= korin sisäreuna). Jätä loppuun reilusti kudetta reunan ompeluun ja vedä
kude viimeisen s:n läpi.
Viimeistely Taita yläreuna korin sisään ja ompele se pohjan taiteella olevaan ks-kerrokseen. Päättele langat. Sulata kuteiden pää kevyesti polttamalla ja pujota ne s:iden sisään. Aseta korin sisälle sopivan kokoinen tyyny tai tee
vaahtomuovista sopivan kokoinen pyöreä patja ja päällystä se kankaalla.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

