YRTTIKETJU
Malli Lankava Oy, Molla Mills
Lanka 800 g keltaista (4) Lankavan Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 330 m).
Virkkauskoukku nro 8 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet 2,5 m beigeä 25 mm leveää, tukevaa
puuvillanauhaa.
Työohje Virkaa kiinteillä silmukoilla kuusi samanlaista koria. Virkkaa napakalla käsialalla, jolloin saat koreista tukevat. Tee lenkkialoitus näin: kierrä kude kahdesti etusormen ympärille. Ota sitten lenkki tiukasti sormien
väliin, vie koukku lenkin läpi, ota juokseva kude koukulle ja vedä se lenkin läpi, ota taas kude koukulle ja vedä
se s:n läpi.
1. krs: Virkkaa lenkkiin 10 ks. Kiristä lenkki renkaaksi
vetämällä kuteen päästä. Jatka spiraalina.
2. krs: 2 ks jokaiseen s:aan ja virkkaa samalla kuteen
pää silmukoiden sisään = 20 ks.
3. krs: 2 ks joka 2. s:aan = 30 ks.
4.-9. krs: 1 ks jokaiseen s:aan.
10. krs: 2 kjs, jätä 2 s väliin ja jatka virkkaamalla 1 ks
jokaiseen s:aan.
11. krs: 1 ps jokaiseen s:aan. Katkaise ja päättele
kude. Sulata kuteen pää kevyesti polttamalla ja päättele se s:iden sisään.
Viimeistely Höyrytä ja ompele nauhan yläreunaan 1
cm:n päärme 1 cm:n saumanvaralla. Höyrytä alareunaan 2 cm:n päärme 2 cm:n sisävaralla. Neulaa sitten alareunasta lähtien 6 kohdistusmerkkiä: 1. merkki 8
cm:n päähän alareunasta ja seuraavat 10 merkkiä vuoroin 15 ja 8 cm:n välein. Pujota nauhan alareuna ensimmäisen korin aukosta. Neulaa päärmeen taite 1. merkin
kohdalle ja tikkaa 4-kertainen nauha paininjalan etäisyydeltä päärmeen taitteelta. Pujota nauha loppujen korien aukoista (ulkopuolelta sisäpuolelle). Taita ja neulaa aina nauhojen seuraavat kaksi merkkiä vastakkain aukkojen
yläpuolelta ja käännä korit niin, että joka toinen kääntyy eri suuntaan, jolloin ryhmä pysyy tasapainossa.
Tikkaa sitten 3-kertaiset taitokset paininjalan etäisyydeltä taitteelta. Kiinnitä loput 4 koria samoin. Ompele lopuksi
nauhan yläreuna lenkiksi tai jätä suoraksi sitomista varten.
Viimeistely Muotoile korit, laita niiden sisään muovipussit ja sujauta yrttiruukut koreihin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

