Catania
Virkattu raidallinen kassi
Kassin ympärys on 84 cm ja korkeus 40 cm ilman sankoja.
Lanka: Schachenmayr Catania (100% puuvilla, 50 g =125 m).
Prym virkkuukoukku: Nro 2,5-3 tai käsialasi mukaan.
Muut tarvikkeet: 2 valmista sopivan väristä nahkasankaa, joiden pituus
on 75 cm, leveys n. 2,5 cm ja paksuus 3-4 mm.
Tiheys: 22 s ja 10 krs mallivirkkausta = 10 cm.
Mallivirkkaus: Virkkaa ohjeen mukaan. Korvaa aina krs:n 1. pylväs 3
kjs:lla ja sulje krs ps:lla tämän ketjun yläreunaan.
Raidoitus: Virkkaa 1 krs kullakin: *ruskealla, siniharmaalla,
vaaleankeltaisella, vaalealla lilalla, vaaleanvihreällä, korallinpunaisella,
luonnonvalkoisella*, toista *-*. Kun vaihdat väriä, katkaise edellinen
lanka ja virkkaa sitten langanpäät seuraavan krs:n silmukoiden sisään.
Langan menekki
SMC Catania -lankaa
ruskeaa (383)
100 g
lisäksi 50 g kutakin: luonnonvalkoista (105), vaaleankeltaista (100),
korallinpunaista (410), vaaleanvihreää (402), siniharmaata (269) ja
vaaleaa lilaa (422).
Tee näin Virkkaa ruskealla langalla 2 kjs, jätä 1 s väliin, työnnä koukku seuraavan s:n läpi, *ota lk koukulle
ja vedä läpi (=2 lk), ota lk koukulle, vedä 1 s:n läpi (=lenkki), ota lk koukulle ja vedä 2 s:n läpi, työnnä
koukku lenkin läpi*, toista *-* kunnes työssä on 212 ks. Sulje ketju ps:lla renkaaksi. Voit myös virkata
aloitusketjuksi löyhästi 212 kjs. Sulje ketju renkaaksi ps:lla ja tee renkaaseen 212 ks, sulje krs ps:lla. 1.krs:
3 kjs (=1. p), tee ketjun alareunaan 2 p, *jätä 2 ks väliin, (tee seuraavaan s:aan 3 p, jätä 2 ks väliin), toista
sulkeet 7 kertaa, tee seuraavaan s:aan 3 yhteenvirkattua pylvästä, jätä 4 ks väliin, tee seuraavaan s:aan
3 yhteenvirkattua pylvästä, jätä 2 ks väliin, toista sulkeet 7 kertaa, tee seuraavaan s:aan 3 p + 3 kjs + 3
p*, toista *-* tarpeen mukaan. Tee krs:n lopussa 2 p aloitusketjun alareunaan + 1 kjs, sulje krs siten,
että teet 1 puolip:n 3:teen kjs:aan krs:n alusta. 2.krs: vaihda työhön siniharmaa lanka ja tee 3 kjs (=1. p),
tee p:n ympäri 2 p, (*jätä p-ryhmä väliin, tee seuraavaan väliin 3 p*, toista *-* kunnes p-ryhmiä on 7,
jätä p-ryhmä väliin, tee 3 yhteenvirkattua p, jätä 2 yhteenvirkattua p väliin, tee 3 yhteenvirkattua p, *jätä
p-ryhmä väliin, tee seuraavaan väliin 3 p*, toista *-* kunnes p-ryhmiä on 7, tee seuraavaan 3 s:n ketjuun
3 p + 3 kjs + 3 p), toista sulkeita tarpeen mukaan. Sulje krs kuten 1. krs. Jatka 2. krs:n mukaan
siksak-virkkausta raidoittaen kunnes kappaleen korkeus on 40 cm. Virkkaa sitten ruskealla langalla
ks:ita. Korvaa krs:n 1. ks 1 kjs:lla ja tee 1. krs:lla 1 ks joka s:aan, 5 ks joka 3 s:n ketjuun sekä virkkaa
sisäkulmissa aina 3 ks yhteen. Sulje krs ps:lla. Tee vielä 2 krs ks:ita siten, että virkkaat sisäkulmissa 3 ks
yhteen ja tee yläkulmassa aina samaan s:aan 3 ks. Katkaise ja päätä langanpää.
Viimeistely Ompele pohjasauma. Kiinnitä sangat.

Copyright: MEZ GmbH
Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava
puh 09-274871
www.prym.fi

