
PELLAVAKASSI

MALLI: Kotikutoisesti, Liisa Avelin.
KOKO: Korkeus 26 cm, leveys yläreunasta n. 38 cm, poh-
ja n. 34x10 cm.
LANKA: 300 g valkaisematonta (2) ja 200 g ja limenvihre-
ää (18) pellavanarua (100 % pellava, n. 500 g/vyyhti) se-
kä 200 g valkaisematonta (2) Veera-pellavalankaa (100 % 
pellava, n. 500 g/kartio).
VIRKKAUSKOUKKU: 6 mm ja 3,5 mm tai käsialan mu-
kaan. 
MUUTA: 2 m beigeä (2) kanttausnauhaa (100 % puuvilla, 
lev. 7 cm) ja yksi nappi (halk. n. 3 cm), beigeä ompelulan-
kaa ja silmäneula.
TIHEYS: 8 ja 9 krs = 10 cm.

TYÖOHJE: Tee ensin kassin soikea pohja. Virkkaa isom-
malla koukulla ja kaksinkertaisella langalla (= 1 Veera-lan-
ka ja 1 lime pellavanaru) aloitusketjuun 23 kjs (= ketjusil-
mukkaa). 
1. krs: Virkkaa 2 ks (= kiinteä silmukka) 2. kjs:aan (kou-
kulla olevaa ei lasketa), 20 ks, 3 ks viimeiseen kjs:aan, jat-
ka virkkaamalla ketjun alareunaan 20 ks ja 1 ks 2. kjs:aan. 
Molemmissa päissä on nyt 3 ks samassa silmukassa. Jat-
ka spiraalina eli sulkematta kerroksia piilosilmukalla.
2. krs: *2 ks kahteen seuraavaan s:aan, 20 ks*, toista *-* 
vielä kerran, 2 ks samaan s:aan. 
3. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:aan, *, toista *-* vielä kerran, 21 ks, *2 ks samaan s:aan, 1 ks*, toista *-* vielä kerran, 2 ks 
samaan s:aan, 21 ks.
4. krs: *2 ks samaan s:aan, 1 ks*, toista *-* vielä 2 kertaa, 2 ks samaan s:aan, 22 ks, *2 ks samaan s:aan, 2 ks*, toista *-* 
vielä 2 kertaa, 2 ks samaan s:aan, 23 ks = 65 s. Höyrytä pohja.
5. krs: Virkkaa 1 ks jokaisen silmukan takareunaan. 
Jatka virkkaamalla kiinteitä silmukoita 12 krs. Vaihda sitten limen pellavanarun tilalle valkaisematon ja virkkaa 12 krs. Aloi-
ta 12. krs:lla kerroksen madaltaminen virkkaamalla viimeiset n. 10 cm piilosilmukoita. Päättele langat nurjalle, silmukoiden 
sisään.
Sangat: Leikkaa kanttinauhasta 50 cm:n mittaisia nauhoja 2 kpl ja huolittele niiden leikkuureunat. Taitaja ja höyrytä nau-
hat sitten kolmin kerroin (= n. 2,5 cm). Tikkaa molemmat pitkät sivut 0,5 cm:n etäisyydeltä nauhan ulkoreunoista. Höyrytä 
sangat. Merkitse keskikohdat kassin yläreunan vastakkaisille puolille. Merkitse sankojen paikat 7 cm:n etäisyydelle, keski-
kohdan molemmin puolin (sankojen väliin jää 14 cm). Neulaa sangat kassin sisäpuolelle 2-3 cm:n etäisyydelle yläreunas-
ta ja ompele ne käsin.
Nappisilmu: Virkkaa Veera-langalla ja pienemmällä koukulla aloitusketjuun 30 kjs, käänny ja virkkaa 1 ps jokaiseen 
kjs:aan. Katkaise lanka ja vedä se viimeisen s:n läpi. Taita ketju kahtia, neulaa sen avoimet päät vierekkäin sangan kes-
kelle niin, että silmun aukoksi tulee n. 4 cm. Ompele silmu paikoilleen suoralla koneompeleella. 

VIIMEISTELY: Mittaa kassin yläreunan pituus ja leikkaa kanttausnauhasta samanmittainen kaitale + 2 cm. Huolittele leik-
kuureunat ja ompele ne 1 cm:n saumanvaralla yhteen. Höyrytä saumanvara auki ja tikkaa ne sauman molemmilta puolilta 
0,5 cm:n päässä saumasta. Neulaa nauharengas kassin yläreunan sisäpuolelle n. 1 cm:n päähän reunasta ja ompele se 
käsin, pienin pistoin kiinni kassiin. Tee muutama ylimääräinen pisto sankojen ja silmun kohdille. Ompele nauhan alareuna 
samoin. Ompele nappi yläreunan keskelle nappisilmun vastakkaiselle puolelle. Höyrytä valmis kassi nurjalta.


