
Paju-verkkokassi 
 
Koko: n. 32x38 cm + sangat 
Lanka: 120 g pajulla värjättyä paperilankaa 1,65 (100 % paperi, 100 g = n. 180 m). 
Virkkauskoukku: 4, 6 ja 8 mm tai käsialan mukaan. 
Tiheys: 8,5 s ja 8 krs = 10 cm kasteltua mallivirkkausta 8 mm koukulla. 
 
Työohje: Virkkaa pienimmällä koukulla aloitusketjuun 4 kjs ja sulje se renkaaksi piilosilmukalla.  
1. krs: Virkkaa renkaaseen 9 ks ja samalla langanpää s:iden sisään. Jatka spiraalina eli sulkematta 
kerroksia piilosilmukalla. Merkitse krs:n vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä.  
2. krs: 2 ks jokaiseen s:aan = 18 s. 
3. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-* krs loppuun = 27 s.  
4. krs: 27 ks. Vaihda työhön koukku 6. 
5. krs: 27 ks.  
6. krs: *2 ks samaan s:aan, 2 ks*, toista *-* krs loppuun = 36 s.  
7. krs: 36 ks. 
8. krs: *3 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista*-* krs loppuun = 45 s. Vaihda työhön koukku 8. 
9.-11. krs: 45 ks. 
12. krs: *2 ks samaan s:aan, 4 ks*, toista *-* krs loppuun = 54 s. 
13.-15. krs: 54 ks.  
16. krs: 3 ks, *2 ks samaan s:aan, 6 ks, 2 ks samaan s:aan, 5 ks*, toista *-* vielä 2 kertaa, 2 ks samaan 
s:aan, 6 ks, 2 ks samaan s:aan, 4 ks = 62 s. 
20. krs: 62 ks. 
Toista 20. krs:sta kunnes työssä on yhteensä 37 krs. Vaihda sitten työhön koukku 6 ja virkkaa vielä 4 krs. 
Tee seuraavalla krs:lla sangat näin: Virkkaa 11 ks, 40 kjs, jätä 10 s väliin, 22 ks, 40 kjs, jätä 10 ks väliin, 11 
ks. Virkkaa vielä 1 ks jokaiseen s:aan ja lopuksi 1 ps jokaiseen s:aan. 
Viimeistely: Kastele pussi ja ripusta kuivumaan. Näin silmukat tasoittuvat ja venyvät oikeaan pituuteensa. 
Malli: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen. 
Lanka- ja ohjetiedustelut: Lappajärven Värjäämö Oy, 040-838 5449, filona.fi. 


