
 
 
 
Narukori 
Koko: n. 15x13-15 cm (yläreunan sisämittaa x 
korkeus) 
Lanka: 180 g turkoosia ja 180 g limenvihrää 
(24) Mini-Ella-ontelokudetta (80 % 
kierrätyspuuvilla, 20 % muut kuidut, 1 kg = n. 
497 m) sekä 60 g kuparinruskeaa (3) ja violettia 
(8) vahvaa paperinarua 0,16 (60 g = n. 10 m). 
Virkkauskoukku: nro 6-6,5 käsialan mukaan. 
Muuta: 15-16 cm muovinen suojaruukku ja 
aluslautanen 
 
 
 
 
 
 
Kori: Virkkaa kori napakalla käsialalla. Tee sormen 
ympärille lankalenkki eli taikarengas. 1. krs: Virkkaa 
renkaaseen 1 kjs, 9 ks ja kiristä lopuksi rengas 
vetämällä kuteen päästä. Merkitse kerroksen 
vaihtumiskohta jokaisen krs:n jälkeen, jolloin 
silmukat on helppo laskea. Jatka spiraalina eli 
sulkematta kerroksia piilosilmukalla. Viistoa 
paperinarun pää avaamalla kierrettä ja rullaa se 
sitten takaisin kierteelle. Aloita pohjan 
täytelankavirkkaus eli virkkaa paperinaru 
silmukoiden sisään. Virkkaa samalla myös kuteen 
pää s:oiden sisään. 2. krs: 2 ks jokaiseen s:aan = 18 
s. 3.-4. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-* = 
27-41 s. 5. krs: *2 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-*, 
2 ks = 54 s. 6. krs: 54 ks. Pohja on nyt valmis. Aloita 
kuvio näin: *virkkaa 2 ks paperinarun takaa (naru jää 
työn eteen), 2 ks kuten pohjassa (paperinaru jää 
silmukoiden sisään), toista *-* ja virkkaa 10-12 krs tai 
ruukun korkeuden mukaan. Huom. kerroksen 
vaihtumiskohta siirtyy työn edetessä viistosti 
oikealle. Tarkista, että toisilleen lomittaisissa 
linjoissa on lopuksi sama määrä paperinarukerroksia 
(= 5-6 kpl). Virkkaa sitten 1 krs kiinteitä silmukoita 
kuten pohjassa. Jatka vielä vahvistamalla reuna 
piilosilmukoilla näin: virkkaa 1 ps-kerros, siirry sitten 
kerroksen vaihtumiskohdassa kahdella 
piilosilmukalla viimeisen krs:n alareunaan ja virkkaa 
taas 1 ps-kerros. Katkaise ja päättele kude. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viimeistely: Mittaa amppelia varten kolme 180 cm:n 
pituista kudetta. Taita ne keskeltä kahtia (= 90 cm) ja 
kiinnitä pohjukoistaan surmansilmukalla 
avainrenkaaseen. Pujota kuteen avoimet päät 
alemman ps-kerroksen alta korin sisäpuolelle, jätä 1 
s kuteiden väliin ja tee tiukka hevosenhäntäsolmu 
korin sisäpuolelle. Käytä tätä ensimmäistä narua 
mittana seuraaville. Pujota loput kaksi kudetta 
samoin 14 silmukan välein mutta jätä 
hevosenhäntäsolmut vielä löysiksi säätöä varten. 
Ripusta kori roikkumaan ja säädä solmut 
ensimmäisen kuteen mukaan samalle korkeudelle. 
Kori on sopiva 14-15 cm muoviruukulle. 
Malli: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen 
Lanka- ja ohjetiedustelut: Lappajärven Värjäämö 
Oy, 040 838 5449, www.filona.fi 

 


