HEIJASTINKASSI
Malli Lankava, Pia Heilä
Koko pohja 34x15 cm, korkeus 29 cm
Lanka n. 250 g luumunpunaista (12), n. 50 g vaaleaa pinkkiä (135), n. 50 g pinkkiä (10) ja n. 40 g punaista (11) Esteri -ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n.
300 m)
Muuta Lankavan mustaa Stafil-muoviverkkoa (lev. 100
cm, verkonsilmä n. 10x10 mm) n. 30 cm, soikea musta
Stafil-laukunpohja 10x30 cm (56 reikää), 10 mm:n heijastinnauhaa 4 m, 1,5x96 cm nahkahihna tai 1,5x85 cm
vyö 2 kpl, hihnojen ompeluun 15-säikeistä mustaa kalalankaa, mustaa ja luumunpunaista ompelulankaa, silmä-, ryijy- ja kanavaneula ja pitkävartinen sytytin.
Virkkauskoukku nro 2,5 ja 5 tai käsialan mukaan.
Työohje Laske muoviverkosta ruutujen määrä 84
cm:llä, pyöristä lähimpään parilliseen lukuun (n. 82) ja lisää 2 ruutua saumanvaroiksi = n. 84 ruutua = kpl:n leveys. Leikkaa sitten verkosta 84x27 ruudun kokoinen
pala. Siisti reunat saksilla, jotta niihin ei jää piikkejä ja
yhdistä verkko renkaaksi näin: aseta lyhyet sivut 2 ruutua päällekkäin ja ompele ne 2-kertaisella ompelulangalla yhteen (kuva 1).
Leikkaa luumunpunaisesta kuteesta venyttämättä 4,7
m:n pätkiä 9 kpl. Sulata kuteiden päät aina liekillä, jotta ne eivät purkaannu. Laita kude ryijyneulaan ja aloita
laakapistot liitoksen keskeltä. Jätä kerrosten alkuun aina 7 cm kudetta.
1. krs: Tuo kude aloitusruudusta op:lle. Tee pistoja vuoroin kolmen ja yhden ruudun yli (kuva 2 A). Kuljeta kude
kierteettä molemmilla puolilla. Kun rivi on valmis, pujota kude nurjalle ja solmi päät kahdella solmulla yhteen.
2. krs: Ota uusi kude, tee pistoja vuoroin yhden ja kolmen ruudun yli eli päinvastoin kuin 1. krs:lla (kuva 2 B). Solmi kuteiden päät np:lle. Toista 1.-2. krs:ia vielä 3 kertaa. Pujottele lopuksi yläreunan 2 ruuturiviä näin: tee laakapistot vuoroin kahden ja yhden ruudun yli ja neulaa apukiinnityksiä (kuva 3). Älä katkaise kudetta, vaan solmi se np:lla
aloituspään kanssa yhteen. Poista nuppineulat ja vahvista yläreuna näin: tuo kude op:lle, pujota se pitkän laakapiston päältä ja lyhyen alta (kuva 4). Leikkaa sitten vaaleasta pinkistä 4 ja 5 m, pinkistä 4 ja 5 m, punaisesta 6 m ja
luumunpunaisesta 2 m. Aloita vaakasuuntaiset pujottelut alareunasta pinkillä.
1. krs: Tuo kude liitoksen keskeltä op:lle ja pujota pitkien pistojen alle (kuva 5). Vie kude lopuksi np:lle ja jätä se
odottamaan. Jatka vaalealla pinkillä.
2. krs: Tuo kude op:lle seuraavasta ruuturivistä ja pujottele pitkien laakapistojen päältä ja lyhyiden alta. Jatka samalla värillä.
3. krs: kuten 1. krs. Toista 1.-3. krs:ia ja raidoita samalla näin: *2 krs punainen, 2 krs pinkki, 2 krs vaalea pinkki, 1
krs punainen, 2 krs pinkki*, 2 krs vaalea pinkki, toista *-*, 1 krs vaalea pinkki ja 1 krs luumunpunainen. Huom. kuljeta aina odottamassa ollut kude laakapistojen alta uudelle riville, jotta nurjalle ei jää pitkiä kudejuoksuja. Vie kude
lopuksi np:lle ja vahvista yläreunan sisäpuoli kuten op:lla. Lyhennä kuteet n. 4 cm:n pituisiksi, sulata päät ja pujota virkkauskoukun avulla laakapistojen sisään. Varmista yläreunan päättelyt luumunpunaisella ompelulangalla huomaamattomin pistoin. Huolittele alareuna virkkaamalla. Ota isompi koukku ja luumunpunainen kude.
1. krs: vie koukku liitoksen kohdalta nurjalle, tuo kude op:lle ja virkkaa 1 ps jokaiseen ruutuun ja lopuksi 1 ps aloitusruutuun (kuva 6 A).
2. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan ruutujen ja piilosilmukoiden ulkoreunoista (kuva 6 B). Katkaise kude, pujota se
ryijyneulaan, sulje krs ja päättele kuteet.
Pohja: Ota pienempi koukku ja luumunpunainen kude. Huom. pohjassa on 56 reikää ja verkon ympärysmitta 82
ruutua (= 82 s). Muunna ohje vastaamaan omaa s-lukuasi. Aloita virkkaaminen pitkän sivun alusta (= 5. reikä kaarevan pään keskikohdasta).
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

1. krs: 10 ks, 2 ks samaan reikään, 10 ks, *2 ks samaan reikään, 1 ks*, toista *-* vielä 3 kertaa, 9 ks, 2 ks samaan
reikään, 10 ks, toista *-* 3 kertaa, 2 ks samaan reikään (= 66 s). Vaihda isompi koukku. 2. krs: 1 kjs, **2 ks samaan
s:aan, 4 ks, 2 ks samaan s:aan, 9 ks, 2 ks samaan s:aan, 4 ks, 2 ks samaan s:aan, 1 ks, *2 ks samaan s:aan,
2 ks*, toista *-* vielä 2 kertaa**, 2 ks samaan s:aan, 1 ks, toista sitten **-** vielä kerran, 2 ks samaan s:aan. Jätä loppuun 2,3 m kudetta pohjan kiinnitystä varten. Pujota kude ryijyneulaan ja sulje krs s:aa jäljitellen = 82 s. Kiinnitä pohja yliluottelemalla s:oiden ulkoreunoista. Aloita verkon liitoskohdasta näin: *vie neula alareunan ks:n läpi
op:lle ja sitten pohjan 1. ks:n läpi np:lle*, toista *-*, ompelusuunta oikealta vasemmalle (kuva 7). Pujota kuteet np:lla
s:oiden sisään, lyhennä ja sulata päät varovasti. Leikkaa heijastinnauhasta 95 cm:n pätkiä 4 kpl. Kiinnitä nauha ryijyneulaan näin: Leikkaa nauhan toinen pää kolmion kärjen muotoiseksi, jolloin sitä on helppo pujotella. Vie 2-kertainen ompelulanka silmäneulalla nauhan kärjen läpi. Pujota sitten sama lanka ryijyneulaan ja solmi se lenkiksi pitävällä solmulla. Pujottele nauhat vaakasuuntaan haluamiisi kohtiin, ontelokuteiden päälle. Pujota nauhojen päät n. 4
cm päällekkäin ja piiloon laakapistojen alle. Varmista liitos luumunpunaisella ompelulangalla huomaamattomin pistoin.
Sangat Jos käytät valmiita vöitä, leikkaa niistä soljet pois. Tee hihnojen päihin 10 merkkiä 2 cm:n välein ja rei´itä.
Merkitse sankojen paikat yläreunan molemmille puolille niin, että merkkien väliin jää 13 ruutua ja ompele ne kalalangalla merkittyjen ruutujen kohdille näin: Solmi lanka kassin alareunaan (esim. 3 ruudun päähän sangan paikasta) ja vie se laukun sisäpuolelle, *tuo neula joka 2. ruudun yläreunasta op:lle ja hihnan alimman reiän läpi. Vie neula sitten hihnan oikeasta reunasta, verkon risteyskohdan yläpuolelta takaisin np:lle, siitä hihnan toiseen reunaan ja
verkon vastakkaisesta risteyskohdasta takaisin op:lle, sitten uudelleen hihnan reiän läpi np:lle*, toista *-*. Kuljeta lopuksi lanka np:n pitkien, pystysuuntaisten lankajuoksujen alta takaisin alareunaan, avaa solmu, vedä lanka nurjalle
ja solmi langanpäät yhteen. Lyhennä päät.

kuva 1: verkon yhdistäminen renkaaksi.

kuva 2A: 1. laakapistorivi
2B: 2. laakapistorivi.

kuva 5: vaakasuuntainen
pujottelu

kuva 6A: alareunan ps-krs, kuva 7: pohjan kiinnitys
B: alareunan ks-krs

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

kuva 3: yläreunan laakapistorivi.

kuva 4: vaakasuuntainen
pujottelu

