NEULOTTU VERKKOKASSI
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko 25x30 cm
Lanka 400 g pinkkiä (11) Lankavan Paula-punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg =
n. 210 m) ja 20x17 cm vaaleat puuhelmisangat (lakattu bambu).
Puikot pitkät puikot nro 12.
Muuta virkkauskoukku nro 10.
Pitsineule neulo ohjeen mukaan.
Ainaoikeinneule neulo oikealla ja nurjalla oikein.
Työohje Leikkaa pahvista 11x20 cm lista. Aloita kassi
virkkaamalla aloitussilmukat sangan suoraan reunaan.
Tee aloitussilmukka näin: taita ensin lanka n. 20 cm:n
päästä. Ota sangan suora reuna vasempaan käteen ja
tuo lankalenkki takakautta sen alapuolelta eteen, vie
koukku lenkin läpi ja vedä juokseva lanka sen läpi sangan yläpuolelta. Jatka virkkaamalla sangan ympärille
16 ks niin, että sanka ja aloituslanka jäävät s:iden sisään. Suorista vielä s:iden sisälle virkattu aloituslanka
vetämällä sen päästä.
Tee tämän jälkeen pitkät silmukkalenkit näin: Vedä viimeinen virkattu silmukka pitkäksi, käänny ja pujota pahvilista sen läpi (sanka on työn alapuolella). Siirrä lanka
työn taakse, *vie koukku seuraavan s:n etureunan läpi, vedä lanka koukulle, venytä se pitkäksi ja vie lista
s:n läpi*, toista *-* krs loppuun. Vedä lista pois mutta älä
käännä työtä (lanka on vasemmalla).
Poimi venytetyt lankalenkit puikolle oikealta vasemmalle näin: Tee lenkin päähän surmansilmukka (piirros) ja
työnnä puikko sen läpi, jolloin yhdestä lenkistä tulee 2 s
= yht. 32 s. Käänny ja kavenna kaikilla s:illa 2 s kiertäen eli takareunoista oikein yhteen (= vie puikko s:iden
läpi oikealta). Venytä jokainen lenkki aina kavennuksen
jälkeen suoraksi ja työnnä s:t puikon juureen. Tarkista
myös, että 1. s:n reunalanka on yhtä pitkä kuin venytetty s. Aloita pitsineule.
1. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, 1 o, *lk, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli)*, toista *-* vielä 5 kertaa, 2 o.
2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 1 o, * lk, kavenna 2 n yht.*, toista *-* vielä 5 kertaa, 2 o. Toista 1.-2. krs:ia vielä 3 kertaa. Neulo vielä 1. krs. Aloita ainaoikeinneule ja neulo 1. krs:lla pitsineuleen langankierrot kiertäen oikein. Neulo ainaoikeinneuletta 5 krs ja päätä s:t. Neulo toinen kappale samoin.
Viimeistely Aseta np:t vastakkain ja virkkaa reunat löysillä piilosilmukoilla yhteen.
Vie koukku aina vastakkaisten s:iden ulkoreunojen läpi (s:iden sisäreunat jäävät
op:lle). Päättele langanpäät.
Tee lopuksi laukun alareunaan hapsut näin: Leikkaa Paulasta 50 cm:n pituisia lankoja 14 kpl. Taita lanka keskeltä kahtia, vie koukku alareunan s:n läpi, ota lankalenkki
koukulle, vedä se s:n läpi pitkäksi, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä hapsu kiinni
reunaan. Tasoita hapsut samanmittaisiksi ja tee niiden päihin solmut.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

