
 

 

 

Catania Fine 

Petronella virkattu kassi  

 

Koko: Ympärys n. 76 cm ja korkeus n. 26 cm.  

Lanka: Schachenmayr Catania Fine (50 g =165 m) -lankaa 50 g kutakin: 

syklaaminpunaista (21), lilaa (22), keltaista (23), sinivihreää (24), vaaleansinistä (25) 

ja kirkkaansinistä (26).  

Prym virkkuukoukut: Nro 3 ja 6 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 28 s ja 30 krs ks:ita =10 cm.  

Pohjan virkkaus: Tee pohjan ks:t siten, että korvaat 1. ks:n 1 kjs:lla ja suljet krs:n 

ps:lla tähän ketjuun. Raidoita pohja näin: 2 krs syklaaminpunaisella, sitten 2 krs 

kullakin: *syklaaminpunaisella, lilalla, keltaisella, sinivihreällä, vaaleansinisellä ja 

kirkkaansinisellä*, toista *-* vielä 2 kertaa. 

Sivun virkkaus: Tee sivun mallivirkkaus piirroksen mukaan. Tee piirroksesta ensin 1.-

3.krs:t ja toista sitten 2.-3. krs:ia. Raidoita sivu näin: tee 2 krs kullakin: 

*syklaaminpunaisella, lilalla, keltaisella, sinivihreällä, vaaleansinisellä ja 

kirkkaansinisellä*, toista *-* vielä kerran ja tee 1 krs syklaaminpunaisella. 

Aloita pohjan keskeltä näin: Tee etusormesi ympäri syklaaminpunaisella langalla 

lenkki ja virkkaa 1.krs: lenkkiin 8 ks. Sulje krs ps:lla. Aloita sitten ks:t ja raidoitus yllä olevan ohjeen mukaan. 2.krs: tee joka 

s:aan 2 ks =16 ks. 3.krs: *lisää 1 s (=virkkaa 2 ks seuraavaan s:aan), tee 1 ks*, toista *-* =24 s. 4.krs: *lisää 1 s, tee 2 ks*, 

toista *-* =32 s. 5.krs: ks:ita ilman lisäyksiä. 6.krs: *lisää 1 s, tee 3 ks*, toista *-* =40 s. 7.-9.krs: jatka ks:ita ja lisää samalla 

joka krs 8 s kuten edellä, tee lisäysten väliin aina 1 uusi s. 9. krs:lla työssä on 64 ks. 10.krs: ks:ita ilman lisäyksiä. 11.-14.krs: 

tee ks:ita ja lisää aina 8 s, 14. krs:lla työssä on 96 s. 15.krs: ks:ita ilman lisäyksiä. 16.-19.krs: tee ks:ita ja lisää aina 8 s, 19. krs:lla 

työssä on 128 s. 20.krs: ks:ita ilman lisäyksiä. 21.-24.krs: tee ks:ita ja lisää aina 8 s, 24. krs:lla työssä on 160 s. 25.krs: ks:ita 

ilman lisäyksiä. 26.-30.krs: tee ks:ita ja lisää aina 8 s, 30. krs:lla työssä on 200 s. 31.-38.krs: ks:ita ilman lisäyksiä. Pohja on nyt 

valmis. Aloita sitten sivun virkkaus piirroksen mukaan ja raidoita se ylläolevan ohjeen mukaan. Kun olet tehnyt raidoituksen 

valmiiksi, ja virkannut viimeksi mallivirkkauksesta 3. krs:n, virkkaa 1 krs ks:ita syklaaminpunaisella ja 2 krs lilalla. Tee 1. krs:lla 

jokaiseen p:seen 1 ks ja joka toiseen ketjuun 1 ks ja joka toiseen 2 ks eli työhön tulee yhteensä 200 ks. 4.krs: virkkaa 

keltaisella *5 ks, 3 kjs, jätä 3 s väliin*, toista *-*. 5.krs: tee samalla värillä 200 ks. 6.krs: sinivihreällä, 200 ks. 7.krs: tee samalla 

värillä rapuja eli ks:ita vasemmalta oikealle. Katkaise ja päätä langanpäät. 

Viimeistely: Virkkaa 4-kertaisella langalla (haluamasi värit) paksummalla koukulla 7 cm pitkä kjs-ketju. Kiinnitä tämä ketju n. 3 

cm päähän pohjasta lenkiksi. Tee sitten n. 150 cm pitkä kierretty nyöri. Pujota nyöri kassin yläreunan reikien läpi ja sitten 

alareunassa olevan lenkin läpi. Solmi nyörin päät yhteen.  

 

Mallivirkkaus 
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