VIUHKA-OLKAKASSI
Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko 33x33 cm
Lanka 100 g valkaisematonta, 100 g beigeä ja 130 g
mustaa Lankavan 18-säikeistä Liina-kalalankaa (100 %
puuvilla, 500 g/rulla).
Muut tarvikkeet 68 cm mustaa ripsinauhaa.
Virkkauskoukku nro 4 tai käsialan mukaan.
Tiheys 15 krs = 10 cm
Työohje Virkkaa mustalla langalla aloitusketjuun 141
kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 3 kjs ja 2 p aloitusketjun kanssa samaan silmukkaan, *jätä 2 kjs väliin, 1 ks, jätä 2 kjs väliin, 5 p samaan s:aan*, toista *-* vielä 22 kertaa, 1 ks, 2 p aloitusketjun kanssa samaan s:aan, 1 ps 3. kjs:aan ja vaihda
työhön samalla beige lanka.
2. krs: 1 kjs, 1 ks ps:n kanssa samaan s:aan, *1 kjs, 2 p
ristiin (= 1 p p-ryhmien välissä olevan ks:n taakse, 1 kjs,
1 p p-ryhmien välissä olevan ks:n eteen), 1 kjs, 1 ks pryhmän keskimmäiseen s:aan*, toista *-* krs loppuun,
1 kjs, 1 ps 1. ks:aan.
3. krs: 1 kjs, 1 ks edellisen krs:n ks:aan, *5 p ristiin menevien pylväiden keskelle, 1 kjs*, toista vielä 22 kertaa,
5 p ristiinmenevien pylväiden väliin, 1 ps 1. kjs:aan ja
vaihda samalla työhön valkaisematon lanka.
4. krs: 3 kjs, 1 p aloitusketjun kanssa samaan s.aan, *1
kjs, 1 ks p-ryhmän keskimmäiseen s:aan, 1 kjs, 2 p ristiin*, toista *-* vielä 22 kertaa, 1 kjs, 1 ks p-ryhmän keskimmäiseen s:aan, 1 kjs, 1 p aloituskejusilmukan juureen, 1 ps 3. kjs:aan.
5. krs: 3 kjs, 2 p aloitusketjun kanssa samaan s:aan,
1 kjs, *5 p ristiin menevien pylväiden keskelle, 1 kjs*,
toista vielä 23 kertaa, 1 kjs, 2 p aloitusketjun juureen,
1 ps 3. kjs:aan ja vaihda työhön musta lanka. Toista 2.5. krs:ia vielä 7 kertaa ja virkkaa aina 2 krs vuoroin väreillä: musta, beige, valkaisematon. Virkkaa loppuun 2.
krs mustalla langalla. Jatka virkkaamalla kassin suuhun päärme. 1. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1.
kjs:aan. Toista 1. krs:sta vielä 3 kertaa. Päättele lanka.
Sangat Virkkaa aloitusketjuun 8 kjs. Jätä alkuun ja loppuun lankaa sankojen ompeluun. 1. krs: 1 ks 2. kjs:aan, 6
ks, 1 kjs kääntymiseen. 2. krs: 6 ks, 1 kjs kääntymiseen. Toista 2. krs:sta vielä 5 kertaa = 7 krs. Virkkaa kerroksen
loppuun 1 kjs mutta älä käänny vaan jatka suljetustija virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan. Virkkaa tuppiloa suljetusti 55-60
cm. Virkkaa loppuun 7 krs kiinteitä silmukoita tasona.
1. krs: 1 kjs, 6 ks, 1 kjs kääntymiseen käänny.
2. krs: 6 ks, 1 kjs kääntymiseen. Toista 2. krs:sta vielä 5 kertaa (= 7 krs).
Viimeistely Virkkaa kassin alareunat yhteen np:lta kiinteillä silmukoilla. Tukevoita kassin suu ripsinauhalla näin:
mittaa kassin suun ympärysmitta ja lisää siihen 2 cm saumanvaroja (= sv). Höyrytä nauhan molemmista päistä 1
cm nurjalle. Neulaa nauhan toinen pää np:lle sivusauman kohdalle. Kohdista nauhan reuna kassinsuun kanssa
kohdakkain ja ompele käsin tai suoralla koneompeleella paininjalan päässä reunasta. Taita nauhan loppupäästä 1
cm np:lle ja ompele päät taitteiden reunasta. Ompele vielä nauhan alareuna. Ompele sangat käsin.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

