
Catania 

Virkattu kassi Pina by Arne & Carlos 

  

Koko: Kassin leveys on n. 32 cm ja korkeus n. 41 cm ilman sankoja. 

Lanka: Schachenmayr Catania (100 puuvilla, 50 g =125 m). 

Prym virkkuukoukut: Nro 2,5 ja 2 tai käsialasi mukaan.  

Tiheys: 20 s ja 11 krs ananasvirkkausta piirroksen B mukaan 

paksummalla koukulla sekä 24 s ja 12 krs mallivirkkausta piirroksen C 

mukaan ohuemmalla koukulla = 10 cm.  

Mallivirkkaukset: Virkkaa piirrosten ja ohjeen mukaan. Korvaa aina krs:n 

1. pylväs 3 kjs:lla ja sulje krs ps:lla tämän ketjun yläreunaan. 

 

Langan menekki 

Schachenmayr Catania -lankaa 

Yksivärinen: beigeä (00404) 300 g 

Monivärinen: vihreä (419) 150 g 

50g: punainen (424), oranssi (383), sininen (400), petrooli (244), lila 

(240), beige (254) 

 

Aloita pohjan keskeltä Virkkaa paksummalla koukulla 78 kjs. 1.krs: jätä 

3 kjs väliin (=1. p) ja virkkaa pylväitä aloitusketjun molemmin puolin 

piirroksen A mukaan. Sulje krs ps:lla 3:teen kjs:aan krs:n alusta =160 p. 

Piirrokseen mustalla väritetty krs on 1. krs ja sininen krs on 2. krs. 2.krs: 

tee krs:n alkuun 3 kjs (=1. p), jätä 4 p väliin ja tee seuraavaan s:aan 4 p 

(=p-ryhmä), jne. Tee joka viidenteen pylvääseen 4 p ja tee aina 4 

p-ryhmän jälkeen 8 kjs. Työhön tulee 32 p-ryhmää (=128 p) ja 8 s:n 

ketjuja 8 kappaletta. Sulje krs. 

  

Sivukappale Jatka virkkaamista piirroksen B mukaan sen 3. krs:lta. Aloita 

krs 3 kjs:lla (=1. p), tee mallikerran oikeaan reunaan, toista 32 s:n 

mallikertaa 3 kertaa ja virkkaa piirroksen toiseen reunaan siten, että 

teet viimeiset 3 p samaan kohtaan kuin edellisen krs:n ps. Sulje krs 

ps:lla. Jatka virkkaamista piirroksen mukaan. Kun olet tehnyt piirroksen 

22. krs:n, toista 3.-22. krs:t vielä kerran ja toista lopuksi 20.-22 krs:t 

kerran. Työssä on yhteensä 45 krs. Katkaise ja päätä lanka. 

 

Olkain Virkkaa ohuemmalla koukulla 28 kjs ja aloita mallivirkkaus 

piirroksen C mukaan. Toista 1.-2. krs:ia kunnes olkaimen pituus on 92 

cm. Katkaise lanka. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele 

olkaimen päät laukun yläreunan sivuihin. 

 

 



Piirros A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirros C 
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Piirros B 

 

 

 


