
RANTA-VERKKOKASSI

KOKO: 39x42 cm + sangat.
TARVIKKEET: 120 g punaista (7) ja roosaa (9) paperi-
lankaa 1,65 (100 % paperi, 100 g = n. 180 m). Virkkaus-
koukku 6, 8, 10 ja 12 mm.
TIHEYS: 6 s ja 6 krs = 10 cm kasteltua mallivirkkausta 
15 mm:n koukulla.

TYÖOHJE: Keri langat ja virkkaa kassi kaksinkertaisella 
paperilangalla (1 punainen + 1 roosa lanka). Kostuta 
lankoja kevyesti, jolloin ensimmäiset 2-3 kerrosta on 
helpompi tehdä. Virkkaa pienimmällä koukulla aloitusket-
juun 4 kjs ja sulje se renkaaksi piilosilmukalla. 
1. krs: Virkkaa renkaaseen 10 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 = 20 s. 
3. krs: 1 ks jokaiseen s:aan. Vaihda työhön koukku 8. 
4. krs: *2 ks samaan s:aan, 1 ks*, toista *-* krs loppuun. 
5. krs: 1 ks jokaiseen s:aan. 
6. krs: *2 ks samaan s:aan*, toista *-* krs loppuun. 
7.-8. krs: 1 ks jokaiseen s:aan. Vaihda työhön koukku 
10. 
9. krs: *2 ks samaan s:aan, 3 ks*, toista*-* krs loppuun. 
10. krs: 1 ka jokaiseen s:aan. Vaihda työhön koukku 12 
ja virkkaa vielä 17 krs. Vaihda sitten koukku 10 ja virkkaa 
4 krs. Tee seuraavalla kerroksella 4 aukkoa sangoille 
näin: *1 kjs, jätä 1 s väliin, 10 ks, 1 kjs, jätä 1 s väliin, 13 
ks*, toista *-* vielä kerran. Virkkaa seuraavalla kerroksel-
la 1 ks jokaiseen ks:aan ja kjs:aan. Virkkaa lopuksi 1 krs 
piilosilmukoita. Katkaise ja päättele langat.
Sangat: Tee kaksinkertaisella langalla 2 sankaa näin: 
Virkkaa pienimmällä koukulla aloitusketjuun 55 kjs, sitten 
1 ps 2. kjs:aan. Jatka virkkaamalla 1 ps jokaisen kjs:aan ja katkaise lanka. Vie sanganpää sanka-aukon läpi. Taita san-
ganpäästä 2-3 cm ylös ja ompele se punaisella langalla kiinni sankaan. 
VIIMEISTELY: Laita kassin sisälle pyöreäpohjainen kulho, ripusta orrelle ja suihkuta kosteaksi. Anna kuivua. Näin sil-
mukat tasoittuvat ja venyvät oikeaan pituuteensa.

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


