
PAPERILANKAKASSI

MALLI: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen.
KOKO: n. 30x34 cm + sangat.
LANKA: 100 g vaaleanpunaista (23) ja 60 g okrankeltaista 
(25) paperilankaa 1,65 (100 % paperi, 100 g = n. 180 m). 
VIRKKAUSKOUKKU: 4 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys: 10,5 s ja 16 krs = 10 cm.

TYÖOHJE: Keri paperilanka, kostuta kerä kevyesti ja anna 
kuivahtaa. Virkkaa ensimmäiset 4 krs nahkean kostealla 
langalla. Virkkaa aloitusketjuun 40 kjs. 
1. krs: 3 ks 2. kjs:aan ja merkitse näistä ensimmäinen s, 
jatka virkkaamalla 1 ks jokaiseen kjs:aan ja viimeiseen 
s:aan 3 ks. Jatka virkkaamalla ketjun alareunaan, edel-
listen silmukoiden vastakkaiselle puolelle 1 ks jokaiseen 
s:aan. Molemmissa päädyissä on nyt 3 ks. Jatka spiraalina 
eli sulkematta kerroksia piilosilmukalla. 
2. krs: 2 ks kolmeen seuraavaan s:aan (merkitse ensim-
mäinen s), 1 ks jokaiseen s:aan ja 2 ks kolmeen edellisen 
kerroksen päätysilmukkaan (merkitse näistä ensimmäinen 
s), 1 ks jokaiseen s:aan. Molemmissa päädyissä on nyt 6 
s.
3. krs: 1 ks jokaiseen s:aan. Siirrä merkkejä.
4. krs: *2 ks samaan s:aan, 1 ks, 2 ks kahteen seuraavaan 
s:aan, 1 ks, 2 ks samaan s:aan*, jatka virkkaamalla 1 ks jo-
kaiseen s:aan ja toista 2. merkistä lähtien lisäykset *-* ja 
virkkaa krs loppuun. Poista 2. merkki.
5. krs: 1 ks jokaiseen s:aan. Merkitse kerroksen 1. s ja siir-
rä merkkiä työn edetessä. 
Toista 5. krs:sta kunnes kassin korkeus on 25 cm. Vaih-
da työhön keltainen lanka, virkkaa vielä 8 cm ja sulje vii-
meinen kerros piilosilmukalla. Virkkaa lopuksi päärmettä varten 3 krs:sta näin: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan. 
Taita ja höyrytä sitten viimeinen kerros nurjalle ja virkkaa vielä 1 ks jokaiseen s:aan molempien kerrosten läpi (2 viimeistä 
kerrosta jäävät silmukoiden sisään). Virkkaa lopuksi 1 kerros piilosilmukoita. Katkaise ja päättele lanka. 
Sangat: Tee n. 55 cm:n pituiset sangat. Virkkaa aloitusketjuun 85 kjs. 
1. krs: 1 ks 2. kjs:aan, 1 ks jokaiseen s:aan ja 2 ks viimeiseen s:aan, jatka virkkaamalla ketjun alareunaan, edellisten sil-
mukoiden vastakkaiselle puolelle 1 ks jokaiseen s:aan. Virkkaa sitten aloitusketjuun, joka nyt on nauhan keskellä (kiintei-
den silmukoiden välissä), 1 ps jokaiseen kjs:aan. Katkaise lanka ja jätä n. 15 cm sangan ompelua varten. Reunusta nau-
ha nurjalta puolelta näin: virkkaa 1 ps jokaiseen s:aan nauhan ympäri ja jätä taas loppuun lankaa ompelua varten. Tee 
toinen sanka samoin.
VIIMEISTELY: Höyrytä kassi ja sangat puuvillan säädöllä. Ompele sangat kassin oikealle puolelle niin, että sankojen vä-
liin jää 11 cm. Päättele langat.

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, 040-838 5449, www.filona.fi.


