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VIRKATTU KESÄKASSI PELLAVANARUSTA 

MALLI: Lappajärven Värjäämö Oy, Virkkauskoukussa 
KOKO: 37 cm x 34 cm  
LANKA: 520g mustaa (12) pellavanarua (100 % 
pellava, n. 500 g/vyyhti) 
VIRKKAUSKOUKKU: 6 mm tai käsialan mukaan 
TIHEYS: 10 s X 11 krs = 10 cm X 10cm 
TYÖVÄLINEET: Sakset, reikäpihdit, parsinneula 
MUUTA: 2 kpl 60 cm pituista 10 mm leveää 
nahkahihnaa 
 
TYÖOHJE: Tee aloitusketjuun 26 s (koukulla olevaa ei 
lasketa) 
 
1. krs: tee 1 kiinteä silmukka koukusta laskettuna 
kolmanteen silmukkaan, tee vielä 24 ks (25ks) 
2. krs: 1 kjs, 2 ks samaan s:aan, 23, 2 ks samaan 
s:aan (27ks) 
3. krs: 1 kjs, 27 ks (27 ks) 
4. krs: 1 kjs, 2 ks samaan s:aan, 25 ks, 2 ks samaan s:aan (29 ks) 
5. krs: 1 kjs, 29 ks (29 ks) 
6. krs: 1 kjs, 29 ks (29 ks) 
7. krs: 1 kjs, 2 s yhteen, 25 ks, 2 s yhteen (27 ks) 
8. krs: 1 kjs, 27 ks (27ks) 
9. krs: 1 kjs, 2 s yhteen, 23 ks, 2 s yhteen (25 ks) 
10. krs: 1 kjs, 25 ks (25 ks) 
 

 
Pohja on nyt valmis, jatka tekemällä laukun reunat. 
  
11. krs: 1 kjs, 25 ks pitkään sivuun, 8 ks päätyyn, 24 ks pitkään sivuun, 9 ks päätyyn. (66 ks) 
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12. krs: 1 kjs, 66 ks, 1 ps. (66 ks) 
13. krs: 1 kjs, 1 ks samaan s:aan kuin kjs, 27 ks, 2 ks samaan s:aan, 32 ks, 2 ks samaan s:aan, 5 ks, 1 ps (69ks) 
14. krs: 1 kjs, 69 ks, 1 ps (69 ks) 
15. krs: 1 kjs, 28 ks, 2 ks samaan s:aan, 33 ks, 2 ks samaan s:aan, 7 ks, 1 ps (72 ks) 
16-18. krs: 1 kjs, 72 ks, 1 ps (72 ks) 
19. krs: 3 kjs ja 2 p samaan s:aan ketjusilmukkapylvään kanssa, *2 kjs, jätä väliin yksi s, 1 klusteri (= 3 
pylvästä samaan silmukaan niin että ne yhdistyvät yläosastaan), * toista ** vielä 34 krt, 2 kjs, 1 ps alun 
3kjs:aan (36 klusteria) 
20. krs: ^*2 ks kjs-kaareen, jätä väliin klusteri*, toista ** vielä 3 krt, 1 ks kjs-kaareen^, toista ^^ vielä 6 krt, 2 
ks (65 ks) 
21.- 22. krs: 65 ks (65 ks) 
23. krs: 3 kjs ja 2 p samaan s:aan ketjusilmukkapylvään kanssa* 2 kjs, jätä väliin yksi s, 1 klusteri *, toista ** 
31 krt, 2 kjs, 1 ps (33 klusteria) 
24. krs: ^*2 ks kjs-kaareen, jätä väliin klusteri*, toista ** vielä 4 krt, 1 ks kjs-kaareen^, toista ^^ vielä 4 krt, 
*jätä väliin klusteri, 2 ks kjs-kaareen*, toista ** vielä 2 krt (61 ks) 
25.-26. krs: 61 ks (61 ks) 
27. krs: 3 kjs ja 2 p samaan s:aan ketjusilmukkapylvään kanssa* 2 kjs, jätä väliin yksi s, 1 klusteri *, toista ** 
29 krt, 2 kjs, 1 ps (31 klusteria) 
28. krs: ^*2 ks kjs-kaareen, jätä väliin klusteri*, toista ** vielä 4 krt, 1 ks kjs-kaareen^, toista ^^ vielä 4 krt, 
*jätä väliin klusteri, 2 ks kjs-kaareen, 1ps (57 ks) 
29.-30. krs: 57 ks (57 ks) 
31. krs: 3 kjs ja 2 p samaan s:aan ketjusilmukkapylvään kanssa* 2 kjs, jätä väliin yksi s, 1 klusteri *, toista ** 
27 krt, 2 kjs, 1 ps (29 klusteria) 
32. krs: ^*2 ks kjs-kaareen, jätä väliin klusteri*, toista ** vielä 4 krt, 1 ks kjs-kaareen^, toista ^^ vielä 3 krt, 
*jätä väliin klusteri, *2 ks kjs-kaareen, jätä väliin klusteri* toista ** vielä 4 krt, 1 ps. (54 ks) 
33.-34. krs: 54 ks (54 ks) 
35. krs: Reunusta kassin suu piilosilmukoilla, katkaise lanka ja päätte langanpäät. 
 
Tee nahkahihnojen päihin reiät. Ensimmäinen 0,5 cm päästä, seuraavan 1,5 cm päähän edellisestä, 
seuraava 0,5 cm päähän ja viimeinen 1,5 cm päähän eli neljä reikää. Ompele hihnat kiinni laukkuun 
pellavanarulla.  
 
LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, 040-838 5449, info@filona.fi 
 
 
 
 
 

 


