RANTALA-KASSI
Malli Lankava, Molla Mills
Koko: n. 57x30 cm (pyörylä: 6 cm, tasku: 18x15 cm)
Lanka: 1 kg sinapinkeltaista (21) Mini-ontelokudetta (80
% kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = n. 355 m),
100 g luonnonvalkoista (17) Drops Paris -lankaa (100 %
puuvilla, 50 g = n. 75 m) ja 150 g valkaisematonta (01)
12-säikeistä Liina-kalalankaa (100 % puuvilla, 500 g = n.
1280 m).
Virkkauskoukku kassiin 5,5 mm, pyörylöihin 3 mm ja
taskuun 2,5 mm.
Tiheys 12 s ja 6 krs = 10 cm
Muuta 1,2 m sinapinkeltaista (21) matonkanttinauhaa
(80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, lev. 7 cm), ompelulankaa, rottinkiset Stafil-kassinsangat (335801-20) ja
vahvaa ompelulankaa (esim. Coats karhulanka nr. 30).
Työohje Virkkaa ensin kassin pohjaa varten kaksi samanlaista kappaletta piirroksen 1 mukaan.
Virkkaa ontelokuteella aloitusketjuun 14 kjs.
1. krs: Virkkaa 2 p 4. kjs:aan koukusta lukien, 9 p ja 5 p
ketjun viimeiseen s:aan, jatka spiraalina eli virkkaa aloitusketjun toiseen reunaan 9 p, 2 p ketjun 1. s:aan, 1 ps
3. kjs:aan = 28 p. Molemmissa päädyissä on nyt 5 p. Jatka piirroksen 1 mukaan ja virkkaa yht. 4 krs = 72 s. Katkaise kude. Virkkaa toinen samanlainen kappale mutta
älä katkaise kudetta. Aseta kpl:t vastakkain ja virkkaa niiden vastakkaiset s:t kiinteillä silmukoilla yhteen.
Virkkaa pohjan jatkoksi 18 krs piirroksen 2 mukaan 1.
s:sta lähtien. Virkkaa ensin 37 s ja sitten kassin toinen
puoli 2. s:sta lähtien näin: 1. krs: 3 kjs + 1 p samaan s:aan, *3 p, 2 p samaan s:aan, 3 p, 2 p samaan s:aan, 19 p, 2
p samaan s:aan, 3 p, 2 p samaan s:aan, 3 p*, 3 p samaan s:aan, toista *-*, 1 p aloitussilmukkaan, 1 ps 3. kjs:aan =
84 p. Sulje kaikki krs:t samoin. Jatka piirroksen 2 mukaan ja lisää s:oita vielä 4. (= 96 p), 8. (= 108 p) ja 13. kerroksella (= 120 p). Virkkaa loppuun vielä 5 krs pylväitä.
Pyörylä Virkkaa Drops Paris -langalla 18 samanlaista pyöreää kappaletta piirroksen 3 mukaan.
1. krs: Tee sormen ympärille aloituslenkki eli taikarengas, vie koukku lenkin läpi, vedä juokseva lanka koukulle ja
virkkaa lenkkiin 3 kjs, 11 p ja 1 ps 3. kjs:aan ja virkkaa langanpää samalla s:oiden sisään. Sulje kaikki krs:t samoin.
Kiristä lopuksi aloituslenkki langanpäästä vetämällä.
2. krs: 3 kjs + 1 p samaan s:aan, 2 p jokaiseen s:aan, 1 ps = 24 p.
3. krs: 3 kjs, *2 p samaan s:aan, 1 p*, toista *-* vielä 10 kertaa, 2 p samaan s:aan, 1 ps = 36 p. Päättele lanka.
Tasku Tee tasku piirroksen 4 mukaan. Virkkaa 12-säikeisellä 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, 2 ks jokaiseen kjs-kaareen, 1 ps 1. kjs:aan. Katkaise ja päättele langat.
Viimeistely Neulaa pyörylät haluamiisi kohtiin kassin kylkeen, ompele ne paikoilleen karhulangalla ja päättele langat pyörylöiden sisään. Vahvista kassin yläreuna ompelemalla sen sisäpuolelle kanttinauha. Ompele nauha pienin
pistoin ylä- ja alareunastaan. Ompele tasku kassin sisäpuolelle. Ompele rottinkisangat kalalangalla yläreunan keskelle.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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