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PALMIKOITU VERKKOKASSI

MALLI: Lappajärven Värjäämö Oy, Raili Nieminen
KOKO: 30x35 cm
LANKA: 120 g sinistä (12) paperilankaa 1,65 (100 
% paperi, 100 g = 180 m).
MUUTA: n. 30x40 cm pala styroxia, nuppineuloja, 
Erikeeper-liimaa ja virkkauskoukku nro 3.
TEKNIIKKA: palmikointi neljällä langalla.

TYÖOHJE: Kassi palmikoidaan kahdesta kappa-
leesta. Aloitus- ja lopetusreunoista muodostuu kas-
sin sivusaumat. Leikkaa paperilangasta yhtä kappa-
letta varten 70 cm:n mittaisia lankoja 144 kpl ja jaa 
ne 8 langan nippuihin = 18 nippua. Kostuta nippu-
jen toiset päät ja tee niihin tiukat solmut. Neulaa ni-
put vierekkäin styrox-palan yläreunaan. Kostuta lan-
gat suihkepullolla, jolloin niitä on helpompi käsitellä. 
Palmikoi sitten langat vasemmalta oikealle näin: ota 
ensin 4 ensimmäistä lankaa vasempaan ja 4 seu-
raavaa oikeaan käteen, *vie 1. lankapari 2. parin 
yli ja 4. pari 3. ali, laita vielä keskimmäiset lankapa-
rit ristiin ja nuppineula risteyskohdan alapuolelle es-
tämään lankojen purkautuminen*, toista *-* krs lop-
puun. Kostuta naruja aina tarvittaessa. Palmikoi 28 
cm ja tee lopuksi lankojen päihin tiukat solmut mutta 
älä lyhennä vielä lankojen päitä solmujen ulkopuo-
lelta. Palmikoi toinen kappale samoin.
SANGAT: Leikkaa paperilangasta 160 cm:n pitui-
sia lankoja 12 kpl. Tee nipun päähän tiukka solmu ja 
neulaa se alustaan. Palmikoi metrin pituinen 4+4+4 
langan letti. Puolita letti ja tee avoimiin päihin tiukat 
solmut. Liimaa lopuksi solmut ja lyhennä päät. Pal-
mikoi toinen sanka samoin.
VIIMEISTELY: Virkkaa solmureunoihin 1 krs kiinteitä 
silmukoita siten, että solmujen päät jäävät kahden 
ks:n matkalta silmukoiden sisään. Kostuta solmu-
jen päät, jolloin ne taipuvat paremmin. Virkkaa reunaan 1 ks, *1 kjs solmun kohtaan ja 2 ks solmujen väliin niin, että edel-
lisen solmun päät jäävät s:iden sisään*, toista *-* koko reunan pituudelta. Virkkaa alareunan lenkkeihin aina 2 ks. Jatka 
virkkaamalla toinen solmureuna. Leikkaa solmujen päistä ylimääräiset langat pois. Ompele sivusaumat tämän jälkeen yh-
teen kassin oikealta puolelta niin, että s:iden molemmat reunat jäävät kassin op:lle. Päättele langat silmukoiden sisään ja 
lyhennä solmujen päät. Ompele sangat solmujen yläpuolelta kassin ulkopuolelle.


