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SUOMENNOS

PIKKULAUKKU JA KASSI, JOSSA KÄNNYKKÄTASKU
Natural Club Raffia (100 % puukuitua. Kerässä noin 35 g = 75 m.)
Noin 17 s x 16 krs ks virkkuukoukulla 3.5 = 10 x 10 cm
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Noin 27 cm
Noin 35 cm
Väri 1: Noin 105 g (väri 37208, beige)
Väri 2: Noin 175 g (väri 37206, musta)
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Noin 12 cm
Noin 18 cm
Väri 2: Noin 35 g (väri 37206, musta)
1 painonappi
3.5 mm
Berit Lindberg SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

VIHJEEKSI

• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö
neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

LYHENTEET

ks=kiinteäsilmukka, kjs=ketjusilmukka, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, ps=piilosilmukka, puolip=puolipylväs, krs=kerros,
krt=kertaa

LAUKKU
ETU/TAKAKAPPALE

Luo 55 kjs värillä 1 ja virkkuukoukulla 3,5.
Krs 1: Jätä väliin 4 kjs, *virkkaa 1 puolip + 2 kjs + 1 puolip seur. kjs:aan, jätä väliin 2 kjs*, toista * - * kunnes jäljellä
on 3 kjs, virkkaa 1 puolip viim. kjs:aan, 2 kjs, käännä.
Krs 2: *Virkkaa 1 puolip + 2 kjs + 1 puolip ed. krs:n 2 kjs:n ympäri (= kjs-kaari)*, toista * - * krs loppuun, lopuksi 1
puolip ed. krs:n kjs:aan, 2 kjs, käännä.
Kaikki seur. krs virkataan kuten krs 2.
Kun työ on noin 22 cm, virkkaa 1 krs ks koko työn ympäri REUNAT-ohjeen mukaan.

REUNAT

Virkkaa 1 kjs, 3 ks krs:n viim. s:aan (= kulma).
1. sivu: Virkkaa 1 ks joka puolip:een, 1 ks krs:n käännöksen kumpaankin 2 kjs:aan + 1 ks niiden jälkeen, sivun lopussa
3 ks samaan s:aan (= kulma), kulmasilmukoiden välissä on noin 37 ks.
2. sivu: (luomis-krs) *Virkkaa 1 ks, 2 ks kjs:aan*, toista * - *, kunnes jäljellä on 1 s, virkkaa 3 ks viim. s:aan (= kulma),
noin 50 ks kahden kulman välissä.
3. sivu: Kuten 1. sivu.
4. sivu: *Virkkaa 1 ks kjs-kaareen, 2 ks väliin*, toista * - * krs loppuun.
Vaihda väri 2 ja virkkaa puolip.
Krs 1: Virkkaa 1 ps kulmaryhmän 1. ks:aan + 2 kjs + 1 puolip samaan s:aan, 3 puolip seur. s:aan (= kulma), jatka *1
puolip joka s:aan seur. kulmaan asti, 3 puolip kulmaan*, toista * - * vielä 2 krt, lopuksi puolip 1. kulmaan asti.
Krs 2: Virkkaa 1 ps + 2 kjs + 1 puolip samaan s:aan, 1 puolip, *3 puolip seur. s:aan (= kulma), puolip seur. kulmaan asti*,
toista * - * vielä 2 krt, lopuksi puolip 1. kulmaan asti.
Krs 3: Virkkaa 1 ps + 2 kjs + 1 puolip samaan s:aan, 2 puolip, *3 puolip seur. s:aan, (= kulma), puolip seur. kulmaan
asti*, toista * - * vielä 2 krt, lopuksi puolip 1. kulmaan asti.
Lopuksi 1 ps kerroksen 1. s:aan.
Virkkaa toinen samanlainen kappale.

SIVU/POHJA/SIVU

Luo 17 kjs värillä 2. Jätä väliin 1 kjs, virkkaa 16 ks, 1 kjs, käännä, 16 ks, 1 kjs, käännä. Jatka virkkaamista samalla tavoin
(16 ks, käännöksessä 1 kjs), kunnes työ on noin 27 cm, vertaa etu/takakappaleen reunaan, jotta pituus täsmää.
Virkkaa 1 krs ks silmukan takareunoista = kulma ja oikea puoli, mittaa tästä. Jatka virkaten ks silmukan mol. reunoista.
Kun työ on noin 35 cm, vertaa etu/takakappaleen pohjaan, jotta pituus täsmää.
Virkkaa 1 krs ks silmukan takareunoista työn oikealta. Mittaa nyt tästä. Jatka virkaten ks silmukan mol. reunoista, kunnes
työ on yhtä pitkä kuin 1. sivu.

KAHVAT

Virkkaa 62 kjs värillä 2, jätä väliin 1. kjs, virkkaa 60 ks, 3 ks 1. kjs:aan, jatka virkaten 60 ks kuvan 1 mukaan, 3 ks samaan
s:aan, jatka virkaten ps koko kahvan ympäri, kuva 2.
Virkkaa toinen kahva samoin.

Kahva – kuva 1

Kahva – kuva 2

KÄNNYKKÄTASKU

Virkkaa 15 kjs värillä 2. Jätä väliin 1. kjs, virkkaa 14 ks, 1 kjs, käännä,
virkkaa 1 ks, 2 ks samaan s:aan, 10 ks, 2 ks samaan s:aan, 1 ks.
Jatka virkaten 16 ks /krs ja käännökseen 1 kjs.
Kännykkätasku on valmis, kun työ on 14 cm.

VIIMEISTELY

Ompele kahvat etu/takakappaleelle, noin 7 c:n päähän reunasta.
Kiinnitä sivu/pohjakaitale etukappaleelle nuppineuloin, sijoita kulmien kohtaan kerrokset, joka virkattiin silmukan
takareunoista. Virkkaa osat yhteen käyttäen ks, pidä etukappale itseäsi kohti. Kiinnitä kännykkätasku ompelemalla kiinni
saumaan, pohjaan ja 1 s:n päähän avoimesta reunasta. Kiinnitä sivu/pohjakaitale takakappaleelle nuppineuloin ja virkkaa
yhteen samalla tavoin kuin edellinen.

PIKKULAUKKU

Virkkaa 31 kjs värillä 2, jätä väliin 1. kjs, virkkaa 30 ks, 1 kjs, käännä.
Virkkaa 30 ks, 1 kjs, käännä. Virkkaa samalla tavoin, kunnes työ on 30 cm. Virkkaa viim. krs:n lopussa 3 ks viim. s:aan =
kulma, jatka virkaten 7 cm ks työn reunaan = laukun kannen reuna, lopuksi 1 ps. Virkkaa saman verran työn toiseen
reunaan = kannen toinen reuna.
Taita pohjasta 11 cm ja yhdistä sivut virkkaamalla ks.
Päättele kaikki langat ja ompele painonappi paikalleen.
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