
Virkkaa italialainen
kesäkassi

TeksTi Anne Sneck  kuva CoaTs

Puuvillalangasta syntyy muodikas olkakassi rannalle, 
torille tai pieneksi kauppakassiksi. Ihanan italialaisen kassin 
virkkausmallilla voit tehdä myös vaikka tyynynpäällisen tai 
tiheän verhokapan.
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Virkattu kassi
Koko: noin 34 x 50 cm
Tarvikkeet: noin 250 g melko 
paksua luonnonvalkoista virk-
kauslankaa, esimerkiksi Sääs-
tökerä-lankaa, virkkuukoukku 
nro 2 mm.
Huom! Kassin koko riippuu 
langan paksuudesta ja virkkaa-
jan käsialasta. Paksummalla 
langalla saat isomman kassin, 
ohuemmalla pienemmän. 

Voit kokeilla tiheyttä virk-
kaamalla mallitilkuksi 10 cm 
ketjusilmukoita ja siihen pari 
kerrosta pylväitä. Mallityössä 
tiheys on 24 pylvästä / 10 cm. 
Koko kassin ympäryksessä on 
yhteensä 160 pylvästä, eli le-
veys on noin 34 cm. Jos virk-
kaat tiuhempaa, kassista tulee 
pienempi, löyhempää virkates-
sa isompi. 

kesäkassi

Aloita pohjasta: Tee 51 ketju-
silmukkaa ja virkkaa ensim-
mäinen pylväs koukusta las-
kien neljänteen ketjusilmuk-
kaan (katso piirros A). Virkkaa 
aloitusketjuun 1 pylväs joka sil-
mukkaan koko sivulle, virkkaa 
ketjun viimeiseen silmukkaan 
vielä 3 pylvästä kulmaa varten, 
katso piirrosta A, ja virkkaa sit-
ten aloitusketjun toiselle sivul-
le 1 pylväs joka silmukkaan ja 
päätyyn 3 pylvästä. Työssä on 
siis ensimmäisellä kerroksella 
48 p molemmilla pitkillä sivuil-
la ja 3 p molemmissa päissä. 

Jatka piirroksen mukaan 
pohjan ympäri ja siirry kerrok-
selta toiselle 3 ketjusilmukal-
la piirroksen mukaan ja sulje 
kerros 1 piilosilmukalla alun 
kolmanteen ketjusilmukkaan. 
Lisää kummassakin päässä 

piirroksen osoittamalla tavalla 
ja virkkaa pohjan ympäri 6 ker-
rosta. Työssä on nyt yhteensä 
160 pylvästä, tasoita silmukka-
määrää tarvittaessa. 
Sivukappale: Virkkaa piirrok-
sen B1 mukaan, aloita keskeltä 
piirrosta. Jokainen tumma ruu-
tu = 1 pylväs ja tyhjän ruudun 
kohdalla virkataan 1 ketjusil-
mukka pylvään tilalle. Piirrok-
sesta B2 näet, kuinka 1 pylväs 
vastaa tummaa ruutua ja ket-
jusilmukka vastaa tyhjää ruu-
tua piirroksessa B1, voit aloit-
taa virkkaamisen piirroksen B2 
mukaan, tämä aloituskohta on 
sama kohta kuin aloituskohta 
piirroksessa B1.

Kun pääset alkuun, siirry 
virkkaamaan piirroksen B1 
mukaan, tässä näkyy koko kas-
sin toinen puoli. Virkkaa koko 

ajan kassin ympäri toistamalla 
16 silmukan mallikertaa 10 ker-
taa. Virkkaa piirroksen mukaan 
30 krs (tai haluttu korkeus). 
Olkanauhat: Jaa työ kahtia ja 
virkkaa olkainta varten kum-
paakin sivua erikseen piirrok-
sen mukaan, ja ompele lopuksi 
olkanauhan päät yhteen. Voit 
virkata olkanauhaa pidem-
mäksi jos haluat, jatka silloin 
kumpaakin puoliskoa yhtä 
paljon. Virkkaa lopuksi kassin 
yläreunoihin 1 kerros kiinteitä 
silmukoita.

Vinkki: Voit virkata malli-
virkkauksella myös verhoa tai 
tyynynpäällistä. Luo silloin 
halutun pituinen ketjusilmuk-
kaketju, jonka silmukkamäärä 
on jaollinen 16 s:lla, ja virkkaa 
mallivirkkausta toistamalla 16 
silmukan mallikertaa.O
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