
 
Kannellinen kori 
 
Malli: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen 
Koko: n. 22x17 cm (halkaisija x korkeus) 
Lanka: Pikku-Ella -ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % synteettiset 
kuidut, 1 kg = n. 300 m) 550 g harmaata (10). 
Virkkauskoukku: nro 8 tai käsialan mukaan. 
Muuta: 10x80 cm tukevaa kartonkia tai muovia, teippiä ja sakset. 
Tiheys: 8 s ja 9 krs = 10 cm. 
 
Kori: Tee kori napakalla käsialalla. Virkkaa aloitusketjuun 4 kjs ja sulje se 
renkaaksi ps:lla. 1. krs: 1 kjs, 8 ks renkaaseen, 1 ps 1. kjs:aan. Sulje kaikki 
krs:t samoin. 2. krs: 1 kjs, 2 ks jokaiseen s:aan, 1 ps = 16 s. 3. krs: 1 kjs, *2 ks 
samaan s:aan, 1 ks*, toista *-* vielä 7 kertaa, 1 ps = 24 s. 4. krs: 1 kjs, *2 ks 
samaan s:aan, 2 ks*, toista *-* vielä 7 kertaa, 1 ps. 5.-6. krs: 1 kjs, *2 ks 
samaan s:aan, 3 ks*, toista *-* vielä 7 kertaa, 1 ps. 
Virkkaa tämän jälkeen 13 krs ilman lisäyksiä. Aloita sitten taitteen ja päärmeen 
virkkaus. 1.-2. krs: 1 kjs, 1 ks jokaisen s:n takareunaan. 3.-5. krs: 1 kjs, 1 ks 
jokaiseen s:aan. Jätä viimeinen s avoimeksi, katkaise kude 2 m:n päästä ja 
jatka kiinnittämällä päärme piilosilmukoilla näin: Käännä korin sisäpuoli päälle. 
Taita 3 viimeistä kerrosta ulospäin (= korin sisäpuoli), vedä loppuun jätetty 
kude korin op:lle ja virkkaa 1 krs piilosilmukoita päärmeen alareunan ja korin 
läpi. Älä kiristä silmukoita liikaa. Päättele kude ja käännä kori oikein päin. 
Kansi: Virkkaa 6 krs korin ohjeella. 7.-8. krs: 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps. 9. 
krs: 1 kjs, 1 ks jokaisen s:n takareunaan, 1 ps. 10. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen 
s:aan, 1 ps. Jätä viimeinen silmukka avoimeksi, katkaise kude 1,2 m:n päästä 
ja jatka kiinnittämällä kannen päärme piilosilmukoilla näin: Taita 2 viimeistä 
kerrosta kannen alle ja virkkaa 1 krs piilosilmukoita alareunan ja kannen läpi (= 
kannen 6. ja 7. krs:n väliin). Virkkaa sitten kannen lenkkiksi kaksoisketju. 1. 
krs: Virkkaa aloitusketjuun 2 kjs ja jätä alkuun n. 10 cm kudetta lenkin 
kiinnittämistä varten. 2. krs: Virkkaa 1 ks 1. kjs:aan ja 1 ks tämän silmukan 
vasempaan reunaan. Jatka virkkaamalla aina 1 ks edellisen ks:n vasempaan 
reunaan. Kun kaksoisketjun pituus on 16 cm, vedä lanka viimeisen s:n läpi ja 
jätä loppuun n. 10 cm kudetta. Vedä kuteen aloitus- ja lopetyspäät kannen 
keskeltä sisäpuolelle, vedä lenkkiä sopivasti ja päättele kuteet silmukoiden 
sisään. Muotoile kori ja kansi oikeaan muotoon. 
Viimeistely: Päättele kuteet. Leikkaa tukevasta kartongista tai muovista 
10x80 cm suikale (tarkista korkeus ja sisämitta omasta korista) ja teippaa sen 
lyhyet sivut yhteen. Laita kartio korin sisään päärmeen alapuolelle tukemaan 
korin seinämiä.  
 

 
 
Lanka- ja ohjetiedustelut: Lappajärven Värjäämö Oy, 040 838 5449, 
www.filona.fi 
 


