
   

 

 

Käsityökorit 

Kotiin ja kässäkahviloihin 

Marttojen käsityötoiminnalla, kässäkahviloilla on yhteinen visuaalinen ilme. Virkatut korit ovat osa 
ilmettä ja toimivat hyvin tavaroiden säilyttämisessä. Voit myös virkata koreja kotona käytettäväksi. 
Paksulla virkkuukoukulla ja muhkealla langalla ne syntyvät helposti ja yllättävän nopeasti. Langan 
lisäksi korin materiaaliksi sopii matonkude. Korin materiaali kannattaa valita siten, että sen voi pestä 
pesukoneessa. 

Ohjeet: Novita 

 

Iso kori 

Koko: Halkaisija n. 26 cm ja korkeus 20 cm 
Tarvikkeet: Novita Tuubi 500 g ja virkkuukoukku Novita nro 10 tai käsialan mukaan 
Tiheys: 8 ks = 10 cm 

Tee näin 

Virkkaa kiinteitä silmukoita (ks) ohjeen mukaan. Virkkaa aloitusketjuksi 4 ketjusilmukkaa (kjs) ja sulje 
1 piilosilmukalla(ps) renkaaksi. 
1. krs: virkkaa renkaaseen 8 ks. Jatka virkkaamista spiraalina eli siirry edelliseltä kerrokselta suoraan 
seuraavalle kerrokselle. 
2. krs: virkkaa 2 ks jokaiseen s:aan = 16 ks. 
3. krs: virkkaa *1 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* vielä 7 kertaa = 24ks. 
4. krs: virkkaa *2 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* vielä 7kertaa = 32 ks. Jatka virkkaamista tähän 
tapaan, jolloin joka kerros työhön tulee 8 ks lisää. Kun työssä on pienemmässä korissa 56 ks 
(halkaisija noin 18 cm) tai suuremmassa korissa 68 ks (halkaisija noin 26 cm), jatka ilman lisäyksiä 
reunaa varten seuraavasti: virkkaa *2 kerrosta ks:ita silmukan takareunasta, 1 krs molemmista 



   

 

reunoista*, toista *-* kunnes lankaa on jäljellä muutama metri. Virkkaa lopuksi 1 krs kiinteitä 
ketjusilmukoita (= piilosilmukoita). Päätä langat. 

 

Pieni kori 

Koko: 12 x 12 cm 
Tarvikkeet: Lanka Novitan Tuubi 1 kerä (koriin menee 150 g), virkkuukoukku Novita nro 8 
Tekniikka: Virkkaa kiinteitä silmukoita (ks) ohjeen mukaan. 

Tee näin 

Kierrä kaksi kierrosta lankaa kahden sormen ympärille. Jätä 20 cm päättelylanka. Laita koukku 
lankalenkin läpi, ota langankierto (lk) koukulle. Vedä lk lenkin läpi, ota uusi lk koukulle lankalenkin 
yläkautta ja vedä koukulla olevan silmukan läpi. Pidä koko ajan tiukasti kiinni lankalenkistä. Virkkaa 
lankalenkkiin 10 ks. Siirry toiselle kerrokselle virkkaamalla 2 ks ensimmäisen silmukkaan. 
2. KRS: virkkaa jokaiseen silmukkaan 2 ks. Kerroksella on yhteensä 20 ks. 
3. KRS: virkkaa joka toiseen silmukkaan 2 ks, välisilmukkaan 1 ks. Kerroksella on yhteensä 30 ks. 
4. KRS: virkkaa jokaiseen silmukkaan 1 ks, kerroksella ei lisätä silmukoita. 
5. KRS: virkkaa pohjan ja sivujen välinen REUNATAITE ottamalla koukulle silmukan takareuna sekä 
silmukan takana kulkeva lanka (edellisen kerroksen silmukasta). Virkkaa reunataitteen jokaiseen 
silmukkaan 1 ks. Jatka työtä virkkaamalla reunataitteen jälkeen 8 ks-kerrosta. 
13. KRS: Kahva. Kerroksen vaihtumiskohdassa virkkaa 5 kjs. Hyppää kahden silmukan yli ja kiinnitä kjs-
kaari kiinteällä silmukalla kolmanteen silmukkaan. Virkkaa ks-kerros kahvan alkuun saakka. 

Viimeistely 

Viimeistele reuna virkkaamalla kerros piilosilmukoita. Ota kahvan kohdalla ps ketjusilmukoiden 
kahden langan läpi. Virkkaa ps-kerros kahvan alkuun saakka. Katkaise lanka ja pujota se viimeisestä 
silmukasta. 


