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Kuunsilta 
 

Vinoruudut ovat aina pop. Ja yksinkertaisuus. Ja pienet kiva yksityiskohdat. Tässä palakassissa on selkeitä muotoja ja 

pientä kujetta, jotka antavat väreille ja kivalle struktuurille tilaa. 

Viimeistellyn mallikassin kassin mitat: Leveys ja korkeus noin 22 cm, korkeus matalimmalta kohdalta noin 12 cm. 

Kassin kokoa on helppo muokata lisäämällä paloja halutun koon mukaan. 

Mallikassi on virkattu fingering -paksuisista sekalaisista merino- ja villalangoista noin joiden juoksevuus on noin 

400m/100g. Neljää kuvioväriä riittää alle 20 g per väri, taustalankaa kului alle 80 g. Virkkuukoukku 2,5 mm tai käsialan 

mukaan. Lisäksi hihnojen kiinnitykseen kaksi metallirengasta, halkaisija noin 2-3 cm. 

  

Silmukat ja lyhenteet 
krs  kerros 

kjs  ketjusilmukka 

p  pylväs 

pp  pitkäpylväs (2 langankiertoa) 

ps  piilosilmukka 

kKTKs  kevennetty KohoTakaKiinteäsilmukka = edellisen kerroksen silmukan ihan yläreunaan silmukan rungon 

ympärille työn takapuolelle virkattu kiinteäsilmukka.  

KTp  KohoTakaPylväs = edellisen kerroksen silmukan rungon ympärille työn takapuolelle virkattu pylväs. 

kKTpp  kevennetty KohoTakaPitkäpylväs = edellisen kerroksen silmukan ihan yläreunaan silmukan rungon 

ympärille työn takapuolelle virkattu pitkä pylväs.  

kKTpp3  kevennetty KohoTakaPitkäpylväs = edellisen kerroksen silmukan ihan yläreunaan silmukan rungon 

ympärille työn takapuolelle virkattu erikoispitkä pylväs (kolmella langankierrolla). 

Itsenäinen aloitussilmukka: ohjeen mukainen silmukka virkataan suoraan työhön ps ja ketjusilmukka-aloituksen 

sijasta. Googlesta löydät video-ohjeita esim. Standing stith -hakusanalla. 
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Ohje 

Osa 1. Ruutu 
1. virkkaa aloituslenkkiin 3 kjs (lasketaan pylvääksi), 1 p, (pp, 3 p) x 3, pp, p, sulje krs. ps:lla 3. ksj:aan.  

<3 p ja pp per sivu> 

2. 3 kjs (lasketaan pylvääksi), 1 p jokaiseen p:een ja (2 p, pp, 2 p) jokaiseen kulman pp:aan, sulje krs. ps:lla 3. 

ksj:aan.  

<7 p ja pp per sivu> 

3. 3 kjs (lasketaan pylvääksi), 1 p jokaiseen p:een ja (2 p, pp, 2 p) jokaiseen kulman pp:aan, sulje krs. 

huomaamattomasti neulalla tai koukulla, katkaise ja päättele lanka. Ruudun koko on noin 4,5 cm. 

<11 p ja pp per sivu> 

    

4. Aloita uudella värillä itsenäisenä aloitussilmukana ja tee kKTKs mihin tahansa pylvääseen, kKTKs jokaiseen 

p:een, hyppää yli pp:t ja virkkaa niiden kohdalla kulmiin 2 kjs. Sulje krs huomaamattomasti neulalla tai 

koukulla, katkaise ja päättele lanka. Ruudun koko noin 5 cm. 

<11 kKTKs ja 2 kjs per sivu> 

       

 

Virkkaa 27 ruutua, esim. 12 vaaleansinistä, 6 harmaata ja 9 vihreäsävyistä. Huom. seuraavassa osassa ruuduille 

virkataan vielä reunus, eli kassin koko kasvaa hiukan pelkkiin ruutuihin verrattuna. Vinkki. Voit helposti kasvattaa 

kassin kokoa virkkaamalla esim. 12 ruutua lisää kassin yläreunaan.  
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