
 

1603   
 

Koko: XS/S (M) L (XL)   

 

Vartalonympärys: 77 (89) 100 (111) cm 

Pituus: 51 (52) 53 (54) cm 

 

Lanka:  Cewec Linea (37% viskoosi, 34% pellava, 29% puuvilla, 50 g = 215 m). 

 

Langanmenekki: 1 (1) 2 (2) kerää, vihreä väri 3  

 1 (1) 1 (2) kerää, hiekka väri 2  

 1 (1) 1 (2) kerää, koralli väri 6  

 1 (1) 1 (2) kerää, puuteri väri 5  

 1 (1) 1 (2) kerää, siniharmaa väri 8  

  

Virkkuukoukku: Nro. 3½ ja 4. 

 

Napit: n. 6 nappia 

 

Tiheys: 3½ mallikertaa = 10 cm leveyssuunnassa. 

Tarkkaile tiheyttä huolella, jotta työn mitat täsmäävät.  

 

Virkkausmalli: 

1. krs: 1 p koukusta lukien 4. kjs:aan, *jätä väliin 2 kjs, 5 p seur. kjs:aan, jätä väliin 2 kjs, 1 p kahteen 

seur. kjs:aan*, toista *-* kunnes työssä on jäljellä 3 kjs, jätä väliin 2 kjs, 3 p viimeiseen kjs:aan.  

2. krs: Käänny 3 kjs:lla, 1 p 1. ja 2. p:ään väliin, * 5 p yksinäiseen p:seen, 1 p seuraavan 5 p-ryhmän 

2. ja 3. p:ään väliin, 1 p saman p-ryhmän 3. ja 4. p:ään väliin*, toista *-* koko krs:n ajan, virkkaa 3 p 

viim. p:seen. Käänny 3 kjs:lla.  

Toista krs:ta 2 koko työn ajan. 

 

 

Pääntien reuna:  

krs:n alussa: 3 kjs, 1 p 1. ja 2. p:ään väliin. 

krs:n lopussa: 3 p viim. p:seen, käänny kjs:oilla.  

Mallikerta: krs 2, *-*. 

 

Raidoitus: 1 krs puuterilla, 1 krs vihreällä, 1 krs hiekalla, 1 krs siniharmaalla, 1 krs korallilla  

 

Takakappale: Virkkaa koukulla nro 4 ja puuterinvärisellä langalla melko löyhästi aloitusketjuksi 98 

(112) 126 (140) kjs. Jatka virkaten ohjeen mukaan virkkausmallia raidallisena koukulla nro 3½. Kun 

työn korkeus on 50 (51) 52 (53) cm, jaa työ pääntietä varten seuraavasti: Virkkaa krs:n alun ohjeen 

mukaan + 4 (5) 6 (7) mallikertaa (= virkkaa 4 (5) 6 (7) kertaa krs:n 2 *-*) + virkkaa krs:n lopun ohjeen 

mukaan. Käänny, virkkaa 1 ps 7 ensimmäiseen s:aan = pääntien reunasta kaventuu 1 mallikerta, 

virkkaa krs loppuun seuraavasti: Virkkaa krs:n alun ohjeen mukaan + 3 (4) 5 (6) mallikertaa + virkkaa 

krs:n lopun ohjeen mukaan. Käänny, virkkaa 2 krs virkkausmallia kuten ed. krs. Katkaise lanka.  

Virkkaa toinen olka. Laske mistä kohdasta virkkaus tulee aloittaa. Virkkaa ensimmäinen krs 

seuraavasti: Virkkaa krs:n alun ohjeen mukaan + 4 (5) 6 (7) mallikertaa + virkkaa krs:n lopun ohjeen 

mukaan. Käänny, virkkaa vielä 3 krs:ta seuraavasti: Virkkaa krs:n alun ohjeen mukaan + 3 (4) 5 (6) 

mallikertaa + virkkaa krs:n ohjeen lopun mukaan. Katkaise lanka. 

 

Vasen etukappale: Virkkaa koukulla nro 4 ja puuterinvärisellä langalla melko löyhästi aloitusketjuksi 



 

49 (56) 63 (70) kjs. Jatka virkaten ohjeen mukaan virkkausmallia raidallisena koukulla nro 3½. Kun 

työn korkeus on 30 (31) 32 (33) cm, aloita pääntien kavennukset: Aloita sivusauman puoleisesta 

reunasta. Virkkaa krs:n alun ohjeen mukaan + 4 (5) 6 (7) mallikertaa + virkkaa krs:n lopun ohjeen 

mukaan. Käänny, ja jatka virkaten virkkausmallia raidallisena, mutta kavenna jokaisella seuraavalla 3 

krs:lla 1 mallikerta pääntien reunassa. Olan leveys on nyt sama kuin takakappaleessa. Kun 

etukappale on yhtä korkea kuin takakappale, katkaise lanka.  

 

Oikea etukappale: Virkkaa vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Kun pääntien kavennukset 

alkavat, siirry seur. raidan värillä ps:oilla samaan kohtaan kuin missä vasemman etukappaleen 

1.krs:n pääntien reuna päättyy. Virkkaa sen jälkeen krs:n alun ohjeen mukaan + 4 (5) 6 (7) 

mallikertaa + virkkaa krs:n lopun ohjeen mukaan. Käänny, ja jatka virkaten mallivirkkausta, mutta 

kavenna jokaisella seuraavalla 3 krs:lla 1 mallikerta pääntien reunassa. Olan leveys on nyt sama 

kuin takakappaleessa. Kun etukappale on yhtä korkea kuin takakappale, katkaise lanka.  

 

Viimeistely: Ompele olkasaumat. Ompele sivusaumat, ja jätä n. 18 (19) 20 (21) cm kädenteitä 

varten. Virkkaa koukulla nro 3½ ja vihreällä langalla reunukset: Kiinnitä lanka 1 ps:lla vasemman 

etukappaleen alareunaan. Virkkaa ks:oita helmaan, etukappaleiden reunoihin ja pääntielle. Virkkaa 

helmaan ja takakappaleen pääntielle n. 7 ks jokaiseen mallikertaan, ja etureunoihin ja 

etukappaleiden päänteille n. 2 ks jokaiseen krs:een. Lopeta krs 1 ps:lla krs:n ensimmäiseen ks:aan. 

Seuraava krs: *Jätä väliin 2 s, 7 p seur. s:aan, jätä väliin 2 s, 1 ks seur. s:aan*, toista *-* koko krs:n 

ajan, mutta tee samalla oikean etukappaleen reunaan n. 6 napinläpeä. Napinlävet virkataan joka 

toiseen pylväsviuhkaan: Korvaa keskimmäinen pylväs 3 kjs:lla.  

Virkkaa samanlaiset reunukset kädenteille. Ompele napit paikoilleen.  

 
 


