
 

Catania Grande 
Mustavalkoinen kassi 
 

Koko: 47 x 25 x 12 cm 

Lanka: Schachenmayr Catania Grande, 200g mustaa ja 150g 
valkoista 

Virkkuukpoukku Prym: Nro 4 tai käsialan mukaan 

Tiheys:: 18s ja 10 krs mallivirkkausta = 10 cm 

 
Mallivirkkaus: virkkaa ohjeen mukaan vuorotellen 2 krs mustalla ja 2 

krs valkisella. Korvaa aina krs:n 1 p  3 kjs:lla ja sulje krs ps:lla tämän 

ketjun yläreunaan. kun vaihdat väriä, tee jo edellisen kerroksen 
viimeinen ps uudella värillä. 

 

Tee ensin pohja: Virkkaa aloitusketjuksi mustalla langalla 62 + 1 kjs. 
Käänny, jätä 1kjs väliin ja tee 62 ks. Virkkaa näillä 62 s:lla ks:ita 

edestakaisin 18 krs:n ajan, käänny aina 1 kjs:lla. Katkaise lanka. 

Tee laukun sivut: Virkkaa aloitusketjuksi mustalla langalla 157 kjs ja 

sulje ketju renkaaksi ps:lla. Virkkaa sitten suljettuna virkkauksena samalla värillä 3 krs puolipylväitä, korvaa aina 
krs:n 1. puolip 2 kjs:lla ja sulje krs tämän ketjun yläreunaan ps:lla. Aloita sitten mallivirkkaus raidoittaen. 1.-2.krs: 

mustalla *tee 3 p, 1 kjs, jätä 1 s väliin*, toista *-*. 3 krs: tee valkoisella 1 p, 1 kjs, jätä 1 p väliin, *1 p, tee 1 p 1. 

krs:n ketjun alta, tee 1 p, 1 kjs, jätä 1s väliin*, toista*-*, tee krs:n lopussa 1 p ja sulje krs ps:lla. 4 krs: valkoisella 1 
p, 1 kjs, jätä 1 s väliin, *tee 3 p, 1 kjs, jätä 1s väliin*, toista *-*, tee krs:n lopussa 1 p ja sulje krs. 5 krs: mustalla, 

tee 1 p, sitten 1 p 3. krs:n ketjun alta, *tee 1 p, 1 kjs, jätä 1 s väliin, tee 1 p, 1 p 3 krs:n ketjun alta*, toista *-* ja 

sulje krs ps:lla. 6-18 krs: toista 2.-5. krs:ia. 19krs: tee kuten 3. krs. Virkkaa lopuksi 3 krs puolipylväitä valkoisella 
langalla. Katkaise ja päätä lanka. 

Viimeistely: Virkkaa pohja nurjalta puolelta sivukappaleen alareunaa mustalla langalla ps:in. Kiinnitä lopuksi sangat. 
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