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Sateenkaari-tasku-kesäkassi 
 

Tarvikkeet: 
5,5mm koukku (3,75mm koukku nappia varten) 
185m Puuvillalankaa (alkuperäisen ohjeen lanka n.160m/100g) 
- 110m väriä A (Bernat Handicrafter in Lemon Swirl Ombre) 
-10-35m värejä B-G (Lily Sugar’n Cream in Hot Purple, Hot Blue, Hot Green, Tangerine, Hot Pink, and Red) 
Nappi (vaihtoehtoisesti voit virkata napin itse) 
Erityistekniikat: aloituslenkki (magic circle), aloituspylväs (standing dc), saumaton päättäminen 
(seemless join) 

 
Yksivärinen pohjakiekko (värillä A) 
1. krs: Magic circle 12 (= 2 kjs, 12 p toiseen silmukkaan koukulta), kierros suljetaan ps:llä (12s) 
2. krs: 2kjs, 2 p jokaiseen silmukkaan, ps (24s) 
3. krs: 2kjs, * 1 p seuraavaan ja 2p sitä seuraavaan silmukkaan *, toista *-* kerroksen loppuun, ps (36s) 
4. krs: 2kjs, * 1 p 2 seuraavaan ja 2p seuraavaan silmukkaan *, toista *-* kerroksen loppuun, ps (48s) 
5. krs: 2kjs, * 1 p 3 seuraavaan ja 2p seuraavaan silmukkaan *, toista *-* kerroksen loppuun, ps (60s) 
6. krs: 2kjs, * 1 p 4 seuraavaan ja 2p seuraavaan silmukkaan *, toista *-* kerroksen loppuun, päätä 
saumattomasti edellisen kerroksen toiseen pylvääseen ja katkaise lanka. (72s) 
Tässä vaiheessa "kiekon halkaisijan pitäisi olla n. 19cm (7 ½") 
 
Raidallinen pohjakiekko (värit B-G) 
Toimi muuten samoin kuin edellä, mutta päätä jokainen kerros saumattomasti, kuten äsken päätit 
viimeisen kerroksen. 
Aloita aina uusi kerros aloituspylväällä ja jätä 2 kjs tekemättä. 
 
Taskupohjan kokoaminen 
Aseta pohjakiekot päällekkäin, oikeat puolet vastakkain, yksivärinen pohjakiekko alapuolella kuvien 
mukaisesti. 
 
Pujota koukku yhtäaikaisesti molempien kiekkojen reunasilmukan läpi. Jatka yhteensä 56ks. Virkkaa sitten 
viimeiset 16 ks vain yksivärisen kiekon reunaan. Päätä kerros piilosilmukalla. 
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Verkkoreuna 
1. krs: 3kjs, 1p seuraavaan silmukkaan, 5kjs (jätä 4 silmukkaa väliin), * 1p 2 seuraavaan silmukkaan, 5ks (jätä 
4 silmukkaa väliin *, toista *-* kerroksen loppuun, päätä kerros piilosilmukalla kerroksen ensimmäiseen 
pylvääseen (ei siis alun ketjusilmukoihin, näin saadaan aikaan haluttu siirtymä). 
 

 
 
2. - 15. krs: 3kjs, 1p edellisen kerroksen ketjusilmukkakaaren ensimmäiseen silmukkaan, 5kjs, (jätä loput 
ketjusilmukat ja seuraava pylväs väliin) * 1p seuraavaan pylvääseen, 1p seuraavaan silmukkaan (tai kjs-
kaaren alkuun), 5kjs (jätä loput ketjusilmukat ja seuraava pylväs väliin)* toista *-* kerroksen loppuun, päätä 
kerros piilosilmukalla kerroksen ensimmäiseen pylvääseen (ei siis alun ketjusilmukoihin, näin saadaan 
aikaan haluttu siirtymä jatkossakin). 
 

 
 
16. krs: 1kjs, 2ks seuraavaan silmukkaan. Virkkaa 4ks jokaiseen edellisen kerroksen kjs-kaareen ja 1ks 
jokaiseen pylvääseen (ei aloituksen 3kjs ), päätä saumattomasti kerroksen toiseen silmukkaan ja katkaise 
lanka (72s). 
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Kädensijat 
(Käytä vain viittä itsellesi mieluisinta lankaa, tai lisää yksi kerros) 
 
17. krs: (Värillä B) Liitä lanka mihin tahansa edellisen kerroksen silmukkaan, virkkaa1 ks kuhunkin 
silmukkaan, päätä saumattomasti kerroksen toiseen silmukkaan. Katkaise lanka. (72s) 
 
18. krs: (Värillä C) Liitä lanka mihin tahansa edellisen kerroksen silmukkaan, virkkaa1 ks kuhunkin 
silmukkaan, päätä saumattomasti kerroksen toiseen silmukkaan. Katkaise lanka. (72s) 
 
19. krs: (Värillä D) Liitä lanka mihin tahansa edellisen kerroksen silmukkaan, virkaa 1ks seuraavaan 12 
silmukkaan. Mikäli tahdot tehdä lyhyet kädensijat, virkkaa 14kjs, pitkiä varten 50kjs (tai enemmän, 
halutessasi), Jätä väliin 12s ja virkkaa 1ks seuraaviin 24 silmukkaan, virkaa yhtä monta ketjusilmukkaa kuin 
toiseenkin kädensijaan (14/50kjs), jätä väliin 12s, virkkaa 1ks seuraavaan 12 silmukkaan, päätä 
saumattomasti kerroksen toiseen silmukkaan, katkaise lanka. 
 
20. krs: (Värillä E) Liitä lanka mihin tahansa edellisen kerroksen silmukkaan, virkkaa 1ks jokaiseen 
silmukkaan (ketjusilmukoissa vain silmukan takareunaan), päätä saumattomasti kerroksen toiseen 
silmukkaan, katkaise lanka. (76/148s) 
 
21. krs: (värillä G) Liitä lanka mihin tahansa edellisen kerroksen silmukkaan, virkkaa 1ks jokaiseen 
silmukkaan, päätä saumattomasti kerroksen toiseen silmukkaan, katkaise lanka. (76/148s) 
 
Nappi ja napinläpilenkki 
Nappi: 
Käytä pienempää koukkua ja haluamaasi lankaa. 
 
1. krs: Magic circle 6 (= 2kjs, 6ks toiseen silmukkaan koukulta)  
2. krs: 1kjs, 2ks jokaiseen silmukkaan (12s) päätä saumattomasti,  
 
Voit halutessasi koristella napin piilosilmukoilla tai kirjoen. 
Kiinnitä nappi moniväriseen pohjakiekkoon. 
 
Napinläpilenkki: 
Värillä A, 15kjs (tai niin monta, että saat napin pujotettua lenkin läpi mukavasti) 
Kiinnitä lenkki yksiväriseen pohjakiekkoon nappia vastaavalle kohdalle. 
 

  


