
Catania 

Virkattu Picnic kassi  

 

Koko 68 x 37 cm. 

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

150 g ruskeaa (00179), 100 g beigeä (00404) sekä 

hapsuja varten 50 g vaaleanpunaista (00401) ja roosaa 

(00409). 

Prym virkkuukoukku: 3,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 20 ks ja 11 krs 2-kertaisella langalla = 10 x 10 cm.  

 

Aloita pohjan keskeltä: Tee etusormesi ympäri 

2-kertaisella beigellä langalla lenkki ja virkkaa siihen 1.krs: 6 

ks. Jatka ks:ita spiraalina eli älä sulje krs:ia vaan siirry aina 

suoraan seuraavalle krs:lle, merkitse kuitenkin krs:n alku. 

2.krs: tee joka s:aan 2 ks. 3.krs: *tee 1 ks, lisää 1 s (=tee 

seuraavaan s:aan 2 ks)*, toista *-* =18 ks. 4.krs: *tee 2 ks, lisää 1 s*, toista *-* =24 ks. 5.krs: *tee 3 ks, 

lisää 1 s*, toista *-* =30 ks. 6.-12.krs: jatka ks:ita ja lisää samalla 6 s joka krs samoissa kohdin kuin 

edellä, lisäysten väleihin tulee aina 1 uusi s. Työssä on 12. krs:lla 72 ks. Sulje viimeinen krs ps:lla. Jatka 

sivuja varten suljettuna virkkauksena eli tee aina krs:n alkuun 1 kjs ja sulje krs ps:lla tähän s:aan. 1.krs: 1 

kjs, tee 1 ks joka s:n takareunaan ja sulje krs ps:lla 1. kjs:aan. 2.krs: 1 kjs, laita merkki edellisen krs:n 

viimeisen s:n ympäri, tee 36 ks ja laita merkki viimeksi virkatun s:n ympäri, tee ks:ita krs loppuun ja sulje 

krs ps:lla. 3.krs: 1 kjs, lisää seuraavaan s:aan 1 ks, *tee ks:ita kunnes ennen merkkiä on jäljellä 1 s, lisää 

seuraavaan s:aan 1 ks*, tee 1 ks, lisää seuraavaan s:aan 1 ks ja toista *-* kerran, sulje krs. Työssä on 76 

ks. 4.krs: 1 kjs, tee sitten 1 ks joka s:aan. Jatka ks:ita ja lisäyksiä joka 2. krs vielä 5 kertaa merkkien 

molemmin puolin, lisäyskerroksella työhön tulee aina 4 uutta s:aa. Työssä on nyt 96 ks. Vaihda työhön 

2-kertainen ruskea lanka ja jatka ks:ita sekä lisäyksiä joka 2. krs vielä 10 kertaa =136 ks. Jatka sitten 

ks:ita ilman lisäyksiä kunnes kappaleen korkeus on 32 cm.  

 

Sangat: Seuraava krs: 1 kjs, tee 22 ks, sitten 22 kjs, jätä 22 ks väliin, tee 46 ks, 22 kjs, jätä 22 ks väliin ja 

tee 23 ks, sulje krs ps:lla. Seuraava krs: 1 kjs, tee ks:ita ja virkkaa molempiin kjs-ketjuihin 22 ks, sulje krs. 

Seuraavat 4 krs: 1 kjs, tee ks:ita ja sulje krs. Katkaise ja päätä langanpäät. 

 

Hapsut: Tee 11 cm pitkät hapsut sekä vaaleanpunaisesta että roosasta langasta. Leikkaa molemmista 

hapsuväreistä 4 n. 150 cm pitkää lankaa. Aseta langat yhteen ja tee solmu päähän. Tee sitten kierretty 

nyöri ja solmi toinenkin pää. Kiinnitä hapsut nyörin päihin. 
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