
JUUTTIVERKKOKASSI

MALLI: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen
KOKO: n. 37x40 cm (ympärysmitta n. 75 cm)
LANKA: 110 g tummanvihreää (13) ohutta juuttilankaa 
(100 % juutti, 500 g = n. 760 m).
VIRKKAUSKOUKKU: 3,5 tai 4 mm käsialan mukaan.
TIHEYS: 5,5 ruutua ja 7 krs = 10 cm

TYÖOHJE: Virkkaa aloitusketjuun 4 kjs ja sulje se ren-
kaaksi piilosilmukalla.
1. krs: Virkkaa renkaaseen 3 kjs, 13 p ja 1 ps 3. kjs:aan = 
14 p.
2. krs: 5 kjs, *1 p seuraavaan pylvääseen, 2 kjs*, toista *-* 
krs loppuun, 1 ps 3. kjs:aan = 14 p.
3. krs: 5 kjs+1 p samaan s:aan, *1 p+2 kjs+1 p seuraa-
vaan pylvääseen*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 3. kjs:aan = 
28 p.
4. krs: 5 kjs, *1 p kjs-kaareen, 2 kjs, 1 p edellisen kerrok-
sen yhtyvien pylväiden väliin (koukku menee jälkimmäisen 
pylvään kohdalta helposti läpi), 2 kjs*, toista *-* krs lop-
puun, 1 ps 3. kjs:aan = 28 p.
5. krs: 5 kjs, *1 p pylvääseen, 2 kjs*, toista *-*, 1 ps 3. 
kjs:aan = 28 p.
6. krs 5 kjs +1 p samaan s:aan, *1 kjs, 1 p pylvääseen, 1 
kjs, 1 p+2 kjs+1 p seuraavaan p:seen*, toista *-* ja virkkaa 
lopuksi 1 kjs, 1 p, 1 kjs, 1 ps 3. kjs:aan = 42 p. 
7.-8. krs: Virkkaa kuten 5. krs = 42 p. Höyrytä kappale.
9. krs: 6 kjs, *1 p pylvääseen, 3 kjs*, toista *-*. 
Toista 9. krs:sta vielä 16 kertaa (= yht. 17 krs). Toista sitten 
7. krs:sta 3 kertaa. Virkkaa viimeinen krs näin: 3 kjs, *2 p 
kjs-kaareen, 1 p pylvääseen*, toista *-*, 1 ps 3. kjs:aan. 
Sangat: Tee n. 50 cm:n pituiset sangat. 
Virkkaa aloitusketjuun 70 kjs. 1. krs: 1 ks 2. kjs:aan, 1 ks jokaiseen s:aan. Siirry yhdellä piilosilmukalla aloitusketjun ala-
reunaan ja virkkaa 1 kerros piilosilmukoita. Katkaise lanka ja virkkaa vielä 1 krs piilosilmukoita nauhan yläreunan nurjalle 
puolelle. Tee toinen sanka samoin. Höyrytä kassi ja sangat.
VIIMEISTELY: Ompele sangat kassin yläreunaan niin, että niiden väliin jää 7 ruutua. Pujota sankojen päät oikealta puolel-
ta ruutujen läpi, taita päistä 2,5-3 cm ylös ja ompele tiukasti kiinni. Päättele langat ja höyrytä valmis kassi pellavan säädöl-
lä.
LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, 040-838 5449, www.filona.fi


