
Tarvikkeet: MINI-ontelokudetta 200 g, koukku koko 5

POHJA
Tee 4 kjs ja sulje ne rinkulaksi ps:lla. Tee rinkulaan 10 ks. Pohja virkataan 
spiraalimaisesti eli siirtyen aina suoraan seuraavalle kierrokselle.
Tee * 1 ks, 2 ks samaan s:aan * Toista *_* 10 kertaa. =23 s. Tee * 2 ks, 2 ks samaan s:aan * 
Toista *_* 20 kertaa = 43 s. Tee 2 ks ja päätä pohja ps:lla. = 43 s.

POHPOHJAKÄÄNNÖS

KANNUN KYLJET
Kyljet virkataan samoin spiraalina, suoraan seuraavalle krts:lle siirtyen. Pohjan reunaan jää 
tunnistettava kohta, josta reuna on aloitettu. Tästä voi seurata krs:n lisääntymistä. 
Tee ks:ta yhteensä 13 krs. Tee kavennus joka 8. silmukka (= virkkaa 8. ja 9. silmukka yhteen) 
toista 10 kertaa. = 33 s. Tee kavennus joka 6. silmukka, toista 5 kertaa. = 28 s.
Tee kierros ilman kavennuksia. Tee lisäys joka 6. silmukka (= tee 2 ks samaan s:aan) 
ttoista 5 kertaa. = 33 s. Tee lisäys joka 4. silmukka, toista 7 kertaa. = 40 s. Työn pitäisi nyt olla 
aloituskohdan paikkeilla (tarkista pohjan reunasta).

KANNUN REUNA JA NOKKA
Tee 15 piilosilmukkaa (ps), ks, ½pylväs, pylväs (p), 2 p samaan s:aan x 2, 
pylväs, ½pylväs, ks ja 15 ps. Katkaise ja päättele kude.

KANNUN KAHVA
Kahva aloitetaan alhaalta, vetämällä ensimmäinen silmukka 3. ja 4. krs:n välistä. 
TTee 18 kjs ja kiinnitä kjs-ketju kannun kaulan mutkaan. Kjs-ketju on nyt suhteellisen suorana, 
mutta se saa muotonsa, kun sen päälle virkataan ks:ta. Älä katkaise kudetta, vaan jatka 
tekemällä 25 ks kjs-ketjun päälle. Katkaise ja päättele kude.

Kannu        Lyhenteet:
krs = kerros
s    = silmukka
kjs  = ketjusilmukka
ks   = kiinteäsilmukka
ps  = piilosilmukka
½p = puolipylväs½p = puolipylväs
p = pylväs

1. Pohjakäännöksessä vie koukku 
s:n takaa eteen ja seuraavasta 
välistä taakse.

1.

2. Vedä kude tästä läpi...

2.

3. Päätä kiinteäsilmukka. Toista sama 
jokaisesta s:n välistä kierros ympäri.

3.


