RÄSYLÄ-KASSI
Malli Lankava, Molla Mills
Koko 45x35 cm
Lanka 3 kiekkoa pastellisävyistä (9) Aino-räsykudetta
(100 % kierrätyspuuvilla, 1-2 kg/ pakkaus = 4 kiekkoa),
500 g valkaisematonta (1) 18-säikeistä Liina-kalalankaa
(100 % puuvilla, 500 g = n. 840 m).
Virkkauskoukku 3,5 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 10 krs = 10 cm
Muuta 2,8 m sinapinkeltaista (21) matonkanttinauhaa
(80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, lev. 70 mm) ja
vahvaa ompelulankaa (esim. Coats karhulanka nr. 30).
Täytelankavirkkaus Kassi virkataan kalalangalla löyhillä kiinteillä silmukoilla kolminkertaisen räsykuteen ympärille. Räsykude kulkee silmukoiden sisässä koko työn
ajan. Tarkkaile, että kuteet pysyvät koko ajan samalla
kireydellä, jotta työn leveys ei vaihtele.
Työohje Virkkaa kassi piirroksen 1 mukaan. Huom. piirros ei vastaa työn koko leveyttä. Virkkaa kalalangalla
aloitusketjuun 110 kjs. Ota mukaan 3-kertainen räsykudenippu ja virkkaa s:t sen ympärille piirroksen mukaan.
1. krs: Virkkaa 1 ks+1 kjs+1 ks koukusta lukien 4.
kjs:aan, 1 kjs, *jätä 1 kjs väliin, 1 ks, 1 kjs*, toista *-*
ja virkkaa viimeiseen kjs:aan 1 ks+1 kjs+1 ks+1 kjs+1
ks+1 kjs+1 ks+1 kjs+1 ks, *1 kjs, jätä 1 kjs väliin, 1 ks*,
toista *-* ja virkkaa lopuksi 1 kjs ja 1 ks+1 kjs+1 ks 4.
kjs:aan. Molemmissa päädyissä on nyt 5 ks. Jatka spiraalina piirroksen 1 mukaan eli virkkaa kokoajan 1 ks jokaiseen kjs-kaareen ja 1 kjs jokaisen ks:n väliin. Kun
olet virkannut 38 krs, katkaise ja päättele räsykuteet, jätä kalalanka odottamaan ja virkkaa tasku.
Tasku: Tee tasku piirroksen 2 mukaan. Virkkaa kalalangalla aloitusketjuun 49 kjs.
1. krs: 1 p+1 kjs+1 p 5. kjs:aan, *1 kjs, jätä 1 kjs väliin, 1 p*, toista *-* vielä 20 kertaa, 1 kjs, jätä 1 p väliin, 1 p+1
kjs+1 p+1 kjs+1 p+1 kjs+1 p ketjun viimeiseen s:aan, jatka spiraalina eli virkkaa ketjun toiseen reunaan *1 kjs, jätä
1 p väliin, 1 p*, toista *-* vielä 20 kertaa, 1 kjs, 1 p+1 kjs 5. kjs:aan, 1 ps 3. kjs:aan (kts piirros).
2. krs: 3 kjs, *1 kjs, 1 p edellisen krs:n pylvääseen*, toista *-* krs loppuun. Toista 2. krs.sta vielä 18 kertaa = 20 krs.
21. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan. Katkaise ja päättele langat. Jatka virkkaamalla kassin suuhun
2 krs kalangalla ilman räsykudetta. Virkkaa 1. krs:n aikana samalla tasku yläreunan sisäpuolelle.
Viimeistely Ompele matonkanttinauhan päät 3 cm:n saumanvaroilla yhteen. Höyrytä sauma auki, taita nauha pituussuunnassa kahtia ja ompele reunat yhteen. Neulaa nauha kassin hihnaksi niin, että sauma jää kassin pohjan
keskelle. Ompele hihna useasta kohdasta n. 8 cm:n päässä kassin yläreunasta.
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