JOOGAMATTOKASSI
Malli Lankava, Pia Heilä
Koko halkaisija n. 15 cm, korkeus n. 61 cm.
Lanka 1 kg luonnonvalkoista (52), 50 g minttua (59), 50
g keltaista (71), 50 g pellavanbeigeä (73) ja 50 g vaaleaa roosaa (82) Paulina -punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, n. 1 kg = n.180–190 m)
Puikot pyöröpuikko 15 mm 60-80 cm
Muuta virkkauskoukku 10 mm, stoppariksi 40 mm puinen, kaksireikäisen duffelinappi (reikäkoko 5–7 mm),
iso kanavaneula ja pätkä vahvaa puuvillalankaa pohjasauman ompeluun, luonnonvalkoista ompelulankaa, silmäneula ja kanavaneula
Sileä neule Neulo tasona. 1. krs: Neulo nurin.
2. krs: Neulo oikein. Toista 1.–2. krs:ia.
Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein.
Pitsineule Neulo tasona ohjeen mukaan.
Tiheys n. 7 s ja 6 krs pestyä pitsineuletta = 10 cm.
Työohje: Kassi neulotaan pohjasta ylöspäin, aluksi tasona ja lopuksi suljettuna neuleena.
Huom. punoskude kutistuu pesussa reilusti, joten neulos ja sauman ompeluun tarkoitettu loppulanka kannattaa pestä ennen sauman ompelua. Näin sauma on
helppo ommella oikealle kireydelle.
Tee sormen ympärille lankalenkki eli taikarengas n. 50
cm:n etäisyydelle kuteen päästä ja virkkaa siihen 1 kjs.
Siirrä koukulla oleva s pyöröpuikolle ja venytä lankalenkki n. 20 cm:n suuruiseksi renkaaksi. Luo sitten puikolle lisää silmukoita näin: ota lankalenkki vasempaan
käteen ja juokseva lanka etusormelle, *tee lk lenkin yläpuolella (= vie lanka puikon edestä taakse) ja ota lanka puikolle lenkin alapuolelta* (= 3 s puikolla), toista *–*, kunnes puikolla on 21 s. Huom: tee silmukoista napakat mutta älä kiristä aloituslenkkiä vielä umpeen. Neulo sileää
neuletta tasona 4 krs alkaen nurjalla krs:lla.
5.–6. krs: Neulo kaikki s:t kiertäen eli takareunastaan oikein.
Aloita pitsineule.
1. krs (np): *tee lk (= tuo lanka puikon takaa eteen), nosta 1 s nurin neulomatta (= vie puikko s:aan oikealta, lanka
työn takana), neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan oikein*, toista *–*, kunnes jäljellä on 3 s, tee lk, nosta 1 s n neulomatta, kavenna kiertäen 2 o yht. = 30 s.
2. krs: *lk, nosta 1 s n neulomatta, kavenna kiertäen 2 o yht.*, toista *–* krs loppuun. Toista 2. krs:ta, kunnes työn
vasemmassa reunassa on 32 pitsineuleen lenkkiä ja olet neulonut viimeksi op:n krs:n. Aloita kassin yläreuna.
1. krs (np): *neulo 2 s kiertäen o, neulo lk (etureunastaan) o*, toista *–* krs loppuun.
2. krs: Neulo oikein. Neulo sileää neuletta suljettuna 4 krs. Huom. lyhennä pyöröpuikkoa vetämällä sen siima
s:oiden välistä. Päätä s:t löyhästi ja katkaise kude.
Viimeistely: Kutista kappale ja loppukude näin: tee kuteesta vyyhti, sido se puuvillalangalla muutamasta kohdasta ja sulje pesupussiin. Pese 30–40 asteessa lyhyellä ohjelmalla. Avaa pitsineule leveyssuunnassa kunnolla auki ja
anna kuivua tasossa.
Ompele sitten pohjasauma (= alun sileä tasoneule) vuoropistoin vahvalla langalla työn op:lta, puolen s:n päässä
reunasta. Kiristä aloituslenkki n. 3 cm:n suuruiseksi. Yhdistä pitsineuleen sauma op:lta näin: Taita np:t vastakkain
ja aloita yläreunasta, pyöröneuleen alapuolelta. Jätä alkuun 7 cm kudetta päättelyä varten, *vie koukku molempien
reunalenkkien läpi ja vedä kude niiden läpi*, toista *–* alareunaan saakka. Päättele lanka ja kuteet.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Hapsut: Leikkaa beigestä, mintusta, roosasta ja keltaisesta kuteesta 55 cm:n pituisia pätkiä 15 kpl kustakin
väristä ja tee niiden molempiin päihin tiukat solmut. Tee
alareunaan 20 hapsua vuoroin eri väreillä näin: Ota jokaiseen hapsuun 2 samanväristä kudetta ja solmi ne
surmansilmukalla vuoroin pitsineuleen langankiertojen ja kavennusten kohtiin. Tee yläreunaan 15 hapsua
1-kertaisilla kuteilla näin: pujota kuteen päät vierekkäisten nurjien silmukoiden läpi ja tee solmu s:oiden alapuolelle.
Hihna; Leikkaa valkoisesta kuteesta 1 m ja 6 m. Pura kassin päättelykrs ja siirrä s:t puikolle. Pujota pidempi kude krs:n vaihtumiskohdasta s:oiden läpi ja vedä kuteen päät saman pituisiksi. Pujota lyhyempi kude samoin.
Ota sitten samasta silmukasta tulevien kuteiden päät
(1 lyhyt ja 1 pitkä) ja teippaa ne tiiviiksi, teräväkärkiseksi nipuksi. Pujota päät duffelinapin toisen rei´än läpi.
Pujota samoin toiset 2 kuteenpäätä. Poista teipit.
Kuljeta nappi lähelle kassin suuta ja tee pitkistä kuteista solmu niin, että lyhyet kuteet jäävät solmun sisään
ja ulkopuolelle jää n. 8 cm kudetta päättelyä varten.
Huom: kassin suun tulee aueta kunnolla, jotta mattorulla
mahtuu sen sisään. Virkkaa pitkistä kuteista kassin hihna näin:
Tee pidemmällä kuteella aloitussilmukka aivan solmun
juureen, virkkaa 37 kjs ja vedä lanka viimeisen s:n läpi. Virkkaa sitten toisella pitkällä kuteella 1 ps jokaiseen kjs:aan solmun juuresta kohti kjs-ketjun päätä ja vedä kude
viimeisen s:n läpi. Solmi kuteiden päät alareunasta kassin sisäpuolelle ja ompele ne kiinni neulokseen.
Viimeistely Päättele kaikki kuteet huolellisesti ja varmista ompelulangalla muutamin pistoin.
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