Regia Wool Cotton Candy
Virkattu ostoskassi
Koko: Ympärys n. 42 cm ja pituus n. 32 cm + sangat.
Langanmenekki: Regia Wool Cotton Candy (100 g = 340 m) -lankaa 100 g
beigekirjavaa (02603).
Prym virkkuukoukku: Nro 3,5 tai käsialan mukaan.
Virkkauslyhennykset: Kjs = ketjusilmukka, ps = piilosilmukka, ks =
kiinteäsilmukka, puolip = puolipylväs, p = pylväs.
Aloita pohjan keskeltä:
Tee etusormesi ympäri lankalenkki ja virkkaa siihen 3 kjs (=1. p), 9 p. Sulje
tämä ja seuraavatkin krs:t aina krs:n alun kjs-ketjun yläreunaan.
2.krs: korvaa krs:n 1. p, nyt ja jatkossakin 3 kjs:lla ja tee joka pylvääseen 2 p,
sulje krs =20 p.
3.krs: *tee 1 p, lisäys (=virkkaa 2 p seuraavaan s:aan)*, toista *-* =30 p.
4.krs: *tee 2 p, lisäys*, toista *-*.
5.krs: *tee 3 p, lisäys*, toista *-* =50 p.
6.krs: tee 1 kjs, 1 ks, *2 kjs, jätä 1 s väliin, tee 1 ks*, toista *-* ja tee 1 kjs sekä
1 ks kerroksen 1. ks:aan. Työhön tuli 25 kjs-ketjua. Jatka sivuosaa varten näin:
7.krs: 1 kjs, 1 ks kjs-ketjuun, *4 kjs, 1 ks seuraavaan kjs-ketjuun*, toista *-* ja
tee krs:n lopussa 2 kjs sekä puolip kerroksen 1. ks:aan.
8.krs: 1 kjs, tee 1 ks kjs-ketjuun, *6 kjs, tee seuraavaan kjs-ketjuun 1 ks*,
toista *-* ja tee krs:n lopussa 3 kjs sekä puolip kerroksen 1. ks:aan. Toista
jatkossa 8. krs:ta.
Kun olet virkannut yhteensä 28 krs, tee yläosa.
1.krs: 2 kjs (=1. puolip), tee sitten kjs-ketjuun 2 puolip, sekä kaikkiin seuraaviin kjs-ketjuihin aina 5 puolip. Tee
lopuksi ensimmäiseen kjs-ketjuun vielä 2 puolip, sulje krs ps:lla 2 s:n ketjun yläreunaan =125 puolip.
2.krs: korvaa 1. puolip 2 kjs:lla ja tee 1 puolip joka s:aan, sulje krs ps:lla.
3.krs: 2 kjs (=1. puolip), tee 20 puolip, sitten sankaa varten 60 kjs, jätä 21 s väliin, tee 41 puolip, toista sankaa
varten 60 kjs, jätä 21 s väliin ja tee 21 puolip, sulje krs.
4.krs: 2 kjs (=1. puolip), tee jokaiseen puolipylvääseen 1 puolip ja jokaiseen kjs:aan 1 ks =203 s. Sulje krs.
5.krs: 1 kjs ja tee sitten 1 ks jokaisen s:n takareunaan. Sulje krs ps:lla, katkaise ja päätä lanka.
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