
Kassi afrikkalaisista kukista 
1663-16 
 
Ympärysmitta: n. 48 cm 
Korkeus: n. 24 cm 
Lanka: Svarta Fåret Tilda 
(50 % puuvilla, 50 % akryyli) 
Langanmenekki:  
2 kerää limenvihreää (38) 
1 kerä keltaista (33) 
1 kerä korallinpunaista (537) 
1 kerä turkoosia (79) 
Virkkuukoukku: nro 3 
Muut tarvikkeet: Pohjan tueksi 
paksua pahvia tai muuta 
kovikemateriaalia 
Tiheys: n. 22 ks koukulla nro 3 
= 10 cm. Kukan halkaisija n. 8 cm. 
 
Lyhenteet: kjs = ketjusilmukka,  
ps = piilosilmukka, ks = kiinteä 
silmukka, puolip = puolipylväs,  
p = pylväs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afrikkalainen kukka 
Korvaa kerroksen ensimmäinen pylväs aina 3 kjs:lla ja kerroksen ensimmäinen kiinteä silmukka 2 kjs:lla. 
Virkkaa 5 kjs ja sulje renkaaksi ps:lla. 
1. krs: Virkkaa renkaaseen *2 p, 1 kjs*, toista *-* vielä 5 kertaa, sulje krs ps:lla 3. kjs:aan. 
2. krs: Vaihda väriä ja *virkkaa kjs:n ympärille 2 p + 1 kjs + 2 p*, toista *-* vielä 5 kertaa ja sulje krs ps:lla 3. 
kjs:aan. 
3. krs: Siirry ps:illa ensimmäiseen kjs:aan, virkkaa joka kjs:n ympärille 7 p. 
4. krs: Vaihda väriä ja virkkaa *7 ks, 1 p terälehtien väliin (työnnä koukku 2. krs:n pylväsryhmien väliin)*, toista 
*-* vielä 5 kertaa. Sulje krs ps:lla 2. kjs:aan. 
5. krs: Vaihda väriä ja virkkaa 1 p joka s:aan, mutta virkkaa joka terälehden keskimmäiseen s:aan 1 p + 1 kjs + 
1 p, sulje krs ps:lla. Katkaise lanka ja päättele langanpäät.  
 
Virkkaa 18 kukkaa ja ompele ne yhteen piirroksen mukaisesti. Ompele kappaleen päät vielä yhteen 
sylinteriksi. Virkkaa sitten limenvihreällä alareunaan aloittaen yhden kukan reunasta: *1 p kjs-kaareen, 2 p, 14 
ks, 2 p, 1 p kjs-kaareen*, toista *-* jokaisen kukan kohdalla. Seuraava krs: 2 p, *1 puolip, 14 ks, 1 puolip, 4 p*, 
toista *-* ja virkkaa krs:n lopuksi 1 puolip, 2 p. Virkkaa vielä 1 krs pylväitä.  
 



Pohja: Virkkaa limenvihreällä 16 kjs. Aloita koukusta laskien 2. kjs:sta ja virkkaa 1 ks joka kjs:aan, 2 ks 
viimeiseen kjs:aan. Jatka virkaten kjs-ketjun toiseen reunaan: 2 ks 1. kjs:aan, 1 ks joka s:aan ja lopuksi 2 ks 
viimeiseen s:aan. Jatka tähän tapaan virkaten spiraalina siirtyen suoraan seuraavalla krs:lle, lisää joka krs:lla 
kummassakin päädyssä 4 ks tasaisin välein, jotta kappaleesta tulee soikea. Virkkaa n. 15 krs, sovita pohjaa 
paikalleen ja virkkaa tarvittaessa lisää, jotta pohjasta tulee sopivan kokoinen. Virkkaa lopuksi 1 krs pylväitä. 
Päätä lanka. Aseta pohjan ja päällikappaleen reunat yhteen np:t vastakkain, ja virkkaa ne yhteen piilosilmukoin 
niin, että pohjaa kiertävä sauma jää koholleen.  
 
Yläreunus: Virkkaa yläreunaan korallinpunaisella aloittaen yhden kukan reunasta: 1 ks kjs-kaareen, *virkkaa 
seuraavaan s:aan 1 ks + 1 p + 1 ks, ylitä 1 s*, toista *-* 9 kertaa, 1 ks kjs-kaareen. Virkkaa näin jokaisen kukan 
kohdalle. Päätä lanka. 
 
Olkahihna: Virkkaa limenvihreällä 175 kjs. Virkkaa kiinteitä silmukoita 2 krs limenvihreällä, 2 krs 
korallinpunaisella, 2 krs keltaisella ja 2 krs limenvihreällä (virkkaa kääntymiseen joka krs:lla 1 kjs). Päätä langat. 
Ompele hihnan päät kassin reunaan sisäpuolelle. 
 
Leikkaa pahvista n. 20 x 12 cm kappale, muotoile se pohjaan sopivaksi ja aseta kassin pohjalle.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


