YLEISOHJE VIRKATUILLE PUSSUKOILLE

LANKA: Catania, Schachenmayr
VIRKKUUKOUKKU: 3,0 ( ja 1,5 vetoketjun
alustamiseen)
MUUTA: tarvitsemasi pituinen vetoketju
LANGANMENEKKI: kelta-kirjavaan pussiin
(vetoketjun pituus 12 cm) kului eri värisiä
lankoja yhteensä 40 g

Pussukan voi virkata monella tyylillä,
eikä yksi tapa ole sen oikeampi kuin
toinenkaan. Pohjasta voi virkata pyöreän
tai soikean, suorakaiteen muotoisen, tai
pussukka voi olla ihan kapeapohjainenkin,
niinkuin kirjekuori. Sulkemiseen voi käyttää
nappia, tarranauhaa tai vetoketjua. Näissä
pussukoissa on käytetty vetoketjua, ja se
on kiinnitetty pussiin virkkaamalla, mutta
vetoketjun voi tietenkin myös ommella kiinni
pussiin jälkeenpäin.
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Keltainen pussi on virkattu ylhäältä alaspäin, ja
tässä tekniikassa on se etu, että vetoketjun
sopivuutta ei myöhemmin tarvitse sen
kummemmin mallata. Lähtokohtana on siis
valitsemasi vetoketju.
Tee näin: Aloita virkkaamalla kiinteitä
silmukoita vetoketjuun. Isolla koukulla ei
vetoketjusta pääse läpi, mutta pienellä
metallisella kylläkin. Ota siis tähän vaiheeseen
avuksi mahdollisimman ohut, metallinen
virkkuukoukku. Voit virkata vetoketjun
kokonaan ympäri kuten tässä, tai vain pitkät
sivut. Jos virkkaat vain pitkät sivut, lisää
vetoketjun päihin muutama ketjusilmukka.
Jos vetoketjun päät ovat kovin pitkät,
kannattaa ne kääntää kaksin kerroin. Kun
vetoketjuun on virkattu kiinteät silmukat,
voit aloittaa pussin virkaamisen ylhäältä kohti
pohjaa.

Esimerkkipussin pohja on tehty virkkaamalla
pohjaa varten molemmille puolille pienet
läpät. Määrittele ensin pussin sivusaumojen
näennäiset paikat ja mieti kuinka leveän
pohjasta haluat. Kummankin läpän korkeus
on puolet pohjan leveydestä. Pohjan läpät
virkataan kiinni toisiinsa pussin sisäpuolelta,
ja pohjan lyhyet sivut ommellaan kiinni
niinikään pussin sisäpuolelta.

WWW.KOUKUTTAMO.FI
Rakkaudesta lankaan.

Kännykkäpussi kannattaa mitoittaa aina
kutakin puhelinmallia varten, sen verran
kapuloitten koot vaihtelevat. Huomionarvoista
on se, että virkkaa hieman naftin pussin,
silloin puhelin ei pääse luiskahtamaan
pussista ulos. Jos pussi on väljempi,
kannattaa siihen virkata läppä, tai nappi ja
kiinnityslenkki.

Mallisuojuksemme on virkattu puhelimelle
iPhone4s seuraavasti: Pussin pohja on kapea
suorakaide, ja siinä on kaksi kerrosta jotka
on virkattu aloituksen ketjusilmukoiden
molemmille puolille. Eli aloita virkkaamalla 14
kjs, ja näihin ensimmäinen kerros kiinteitä
silmukoita. Älä käännä työtä vaan jatka
suoraan ympäri, virkaa kulmiin aina 2 ks=30 s.

Näillä 30 silmukalla virkataan pussin reunat.
Virkkaa ensimmäinen pohjan jälkeinen kerros
siten että virkkaat kunkin kiinteän silmukan
takareunaan, näin pohjaan tulee selkeä reuna.
Virkkaa halutun korkuiseksi, päättele.
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