
KORINPOHJA -minilaukku

KOKO   leveys 17 cm, korkeus 13 cm
LANKA  Suomen Lanka, Molla-kalalanka 12-säikeinen
     laventeli 50 g, jade 30 g
KOUKKU  2,0
MUUT   nahkainen olkahihna, neppari ja 
          2 metallirengasta halk.  13 mm
    

VIRKKUUOHJE
Kuosi virkataan kaksivärisellä pylvästekniikalla tuubimalli- 
sena, eli suljetuin kierroksin. Aloita jokainen kierros virkkaa- 
malla kolme ketjusilmukkaa ja päätä jokainen kierros virk-
kaamalla piilosilmukka kolmanteen ketjusilmukkaan. 
Alun 3 kjs lasketaan aina yhdeksi pylvääksi. 
Kuljeta kaikkia lankoja pylväiden sisällä koko työn ajan ja 
vaihda langan väri aina pylvään viimeisen langankierron 
kohdalla. Moniväristä työtä virkatessasi huomioi, etteivät 
mukana kuljevat langat jää löysälle silmukoiden sisään. 
Pidä kaikki langat samalla kireydellä koko työn ajan. 
 

 

Krs 1. Virkkaa alkuun 47 kjs laventelilla langalla. Virkkaa 2 p 
neljänteen silmukkaan koukusta lukien, työssä on nyt 3 p. 
Ota mukaan vihreä lanka. Virkkaa laventelilla langalla 2 p ja
vaihda vihreään lankaan. *Virkkaa 2 p vihreällä langalla,
10 p laventelilla langalla*, toista kuviota vielä kaksi kertaa. 
Virkkaa 2 p vihreällä langalla, 2 p laventelilla langalla, 
vivirkkaa kierroksen viimeiseen silmukkaan 6 p laventelilla 
langalla. Käänny tulosuuntaan ja jatka virkkaamalla pylväitä
ketjusilmukoiden alareunaan, virkkaa pylväät samalla ohjeella 
kohdistaen pylväiden värit. Työhön virkataan yhteensä 8 kuvio- 
raporttia. Sulje kierros virkkaamalla piilosilmukka alun kolman-
teen ketjusilmukkaan. 

Krs 2. Virkkaa 3 kjs laventelilla langalla. Ota mukaan vihreä 
lanka. Virkkaa kuten krs 1 kohdistaen pylväiden värit. Sulje kier-
ros piilosilmukalla. 

Krs 3. Virkkaa 3 kjs laventelilla langalla. Virkkaa 2 p, vaihda 
vihreään lankaan, seuraa työn kulkua piirroskaaviosta.

Krs 4 - 19. Seuraa työn kulkua piirroskaaviosta. 

                     

minilaukku
KORINPOHJA

Virkkaa työhön vielä kierros kiinteitä silmukoita kohdistaen 
värit. Katkaise ja päättele langat. 

Ompele työn alakulmiin 2 cm:n sisäänotot työn sisäpuolelle. 
Ompele yläreunan molemmille sivuille metallirenkaat, 
ompele työn yläreunan keskelle neppari. Solmi hihna kiinni 
metallirenkaisiin.

Molla Mills on suomalainen kirjailija ja muotoilija, 
joka tunnetaan kansainvälisestä Virkkuri-kirjasarjasta. 

IG molla.mills
mollamills.com

Tämän kuosin tekijänoikeudet omistaa Molla Mills. 
Kuosi on suunniteltu ilmaisjulkaisuun 2018.

TTuulia designin on tuottanut mallille DIY-tarvikepaketin.
www.tuuliadesign.


