
 
 
 
LANKAKORI 
 
MALLI: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen 
KOKO: 32x18 cm 
LANKA: 700 g oliivinvihreää (8) Ella-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % 
synteettinen kuitu, 1 kg = n. 220 m, leveys 10 mm). 
VIRKKAUSKOUKKU: 10 mm tai käsialan mukaan 
MUUTA: 20 cm ja 30 cm metallirenkaat 
TIHEYS: 7,5 s ja 7 krs = 10 cm 
 
TYÖOHJE: Tee sormen ympärille lankalenkki eli taikarengas. 1. krs: Virkkaa 
renkaaseen 1 kjs, 8 ks ja 1 ps 1. kjs:aan. Sulje kaikki krs:t samoin. Kiristä aukko ja 
virkkaa langanpää seuraavalla krs:lla silmukoiden sisään. 2. krs: 1 kjs, 2 ks 
jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan = 16 s. 3. krs: 1 kjs, *2 ks samaan s:aan, 1 ks*, 
toista *-* krs loppuun, 1 ps = 24 s. 4. krs: 1 kjs, *2 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-
*, 1 ps = 32 s. 5. krs: 1 kjs, *2 ks samaan s:aan, 2 ks*, toista *-* vielä 9 kertaa, 2 
ks samaan saan, 1 ks, 1 ps = 43 s. 6. krs: 1 kjs, virkkaa 43 ks ja samalla pienempi 
rengas silmukoiden sisään, 1 ps = 43 s. 7. krs: 1 kjs, 43 ks, 1 ps. 8. krs: 1 kjs, *2 
ks samaan s:aan, 3 ks*, toista *-*, 1 ps = 54 s. 9.-12 krs: 1 kjs, 54 ks, 1 ps. 13. 
krs: 1 kjs, *4 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-*, 1 ps = 60 s. 14.-16. krs: 1 kjs, 60 
ks, 1 ps. 17. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan ja samalla isompi rengas 
silmukoiden sisään, 1 ps. 18. krs: Käänny ja virkkaa korin suuhun lopuksi 1 krs 
piilosilmukoita korin sisäpuolelta. Päättele kude. Tee koriin halutessasi sangat 
näin: Virkkaa aloitusketjuun 23 s ja jätä alkuun n. 20 cm kudetta sangan 
kiinnittämistä varten. 1. krs: 1 ks 3. kjs:aan, 20 ks ja 2 ks viimeiseen s:aan, 
virkkaamalla ketjun toiseen reunaan 20 ks ja 1 ps 1. kjs:aan. Jätä loppuun n. 50 
cm kudetta, taita np:t vastakkain ja ompele vastakkaiset silmukat molempien 
silmukkareunojen läpi vuoropistoin yhteen. Jätä loppukude sangan kiinnitystä 
varten. 
VIIMEISTELY: Ompele sangan toinen pää korin yläreunaan alkuun ja loppuun 
jätetyillä kuteilla näin: *Vie toinen kude korin sisäpuolelta ja kahden viimeisen krs:n 
välistä eteen ja toinen samasta kohdasta edestä sisäpuolelle*, toista *-* vielä 
kerran. Ompele sangan toinen pää samoin erillisellä kuteella. Jätä sankojen väliin 
9 s. Ompele toinen sanka samoin reunan vastakkaiselle puolelle. 
 
LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, 040 838 5449, 
www.filona.fi 
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