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Osa 4 
 

Ohjeessa käytetään suomalaisia virkkaustermejä 

Lyhenteet  

[ ] Vinkit on kirjoitettu kursiivilla ja purppuranvärisinä. Ne auttavat ja ohjaavat ja toivottavasti tekevät 

elämästä hieman helpompaa, ainakin aloitteleville virkkaajille. 

Viittaukset valokuviin merkitään seuraavasti: [Kuva x]; x on vastaavan valokuvan numero. 

*–* Toista tähtimerkkien välissä olevaa ohjetta ohjeessa mainittu toistomäärä.  

    Tätä merkintätapaa käytetään yleensä pidemmissä toistoissa, ja se voi sisältää useampia osia. 

( ) Toista sulkumerkkien välistä ohjetta ohjeessa ilmoitettu toistomäärä.  

    Tätä merkintätapaa käytetään lyhyemmissä toistoissa. 

Vinkki: kulmien ketjusilmukat jätetään laskematta mukaan, kun lasketaan silmukoiden 

yhteismääriä kerroksella.  

Kun tässä vaiheessa virkataan työn ympäri, otathan huomioon, että lyhyelle ja pitkälle sivulle 

on erilliset ohjeet. 

Kaikille kerroksille ilmoitetaan myös silmukkamäärät erikseen pitkälle ja lyhyelle sivulle. 

s silmukka, silmukat ks kiinteä silmukka pp4 erikoispitkä pylväs (4 

langankiertoa koukulle) 

krs. kerros puolip. puolipylväs TR silmukan takareuna 

kjs ketjusilmukka p pylväs KE kohovirkkaus etupuolelta 

ps piilosilmukka pp pitkä pylväs (2 

langankiertoa koukulle) 

KT kohovirkkaus takapuolelta 

  pp3 erikoispitkä pylväs (3 

langankiertoa koukulle) 

hy hyppää yli 
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Vinkki: muista virkata myös kulman 2 kjs -kaarien jälkeinen ensimmäinen silmukka. 

1. Aloita virkkaamalla 1 puolip. itsenäisenä aloitussilmukkana jommankumman pitkän sivun 

viimeiseen silmukkaan, [Kuva 1] 

*Lyhyt sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (2 puolip., 2 kjs, 2 puolip.), (20 puolip., 1 puolip. 

kumpaankin seur. 2 kjs -kaareen [Kuva 3]) 4 kertaa, 20 puolip. 

Pitkä sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (2 puolip., 2 kjs, 2 puolip.), 20 puolip., 1 puolip. 

kumpaankin seur. 2 kjs -kaareen, 110 puolip., 1 puolip. kumpaankin seur. 2 kjs -kaareen, 20 

puolip. * 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä puolip.:tä lukuun ottamatta. 

Sulje kerros ps:lla 1. puolip:een, katkaise lanka ja päättele langanpäät. 

Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 112 puolip.   Pitkä sivu: 158 puolip. 
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2. Aloita virkkaamalla 1 ks itsenäisenä aloitussilmukkana jommankumman pitkän sivun 

viimeiseen silmukkaan, [Kuva 1] 

*Lyhyt sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (1 ks, 2 kjs, 1 ks) [P2], 112 ks, 

Pitkä sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (1 ks, 2 kjs, 1 ks), 158 ks. * 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä ks:aa lukuun ottamatta. 

Sulje kerros ps:lla 1. ks:aan, katkaise lanka ja päättele langanpäät. 

Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 114 ks. Pitkä sivu: 160 ks. 

 

 

3. Aloita virkkaamalla 1 p itsenäisenä aloitussilmukkana jommankumman lyhyen sivun alussa 

kulmassa olevaan 2 kjs -kaareen, [Kuva 1] 

(1 p, 2 kjs, 2 p) samaan kaareen, [Kuva 2] 

*Lyhyt sivu: (2 kjs, hy 2 s, 6 p) 14 kertaa, 2 kjs, hy 2 s,  

Pitkä sivu: kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 2 kjs, 2 p), 2 kjs, hy 1 s,  

(6 p, 2 kjs, hy 2 s) 19 kertaa, 6 p, 2 kjs, hy 1 s, lyhyen sivun kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 2 kjs, 

2 p). * 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä lyhyen sivun kulmaryhmää lukuun ottamatta. 

Sulje kerros ps:lla 1. p:een. 

Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 88 p, 15 x 2 kjs -kaari.  

                     Pitkä sivu: 124 p, 21 x 2 kjs -kaari. 
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4. Virkkaa 2 kjs ja 1 KEpp saman s:n ympäri [Kuvat 1 ja 2], 1 KEpp seur. s:n ympäri,  

*Lyhyt sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 2 kjs, 2 p), 2 KEpp,  

(2 kjs, hy 2 kjs -kaari, 6 KEpp) 14 kertaa, 2 kjs, hy 2 kjs -kaari, 2 KEpp, 

 

Pitkä sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 2 kjs, 2 p), 2 KEpp, (2 kjs, hy 2 kjs -kaari, 6 KEpp) 

20 kertaa, 2 kjs, hy 2 kjs -kaari, 2 KEpp. * 

 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä 2 KEpp:tä lukuun ottamatta. 

Sulje kerros ps:lla 1. KEpp:een, katkaise lanka ja päättele langanpäät. 

Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 4 p, 88 KEpp, 15 x 2 kjs -kaari.  

            Pitkä sivu: 4 p, 124 KEpp, 21 x 2 kjs -kaari. 
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5. Aloita virkkaamalla 1 ks itsenäisenä aloitussilmukkana jommankumman pitkän sivun viim. 

p:een, [Kuva 1] 

*Lyhyt sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (3. ja 4. kerroksen etupuolella 1 pp4 2. kerroksen 

2 kjs -kaareen [Kuva 2], 1 ks 4. kerroksen 2 kjs -kaareen [Kuva 3], 1 pp4 2. kerroksen 

2 kjs -kaareen),  

4 ks, [Kuva 4] 

(Virkkaa 3. ja 4. kerroksen etupuolella 1 pp3 kahteen 2. kerroksen ylihypättyyn s:aan, 6 ks) 

14 kertaa,  

virkkaa 3. ja 4. kerroksen etupuolella 1 pp3 kahteen 2. kerroksen ylihypättyyn s:aan,  

4 ks, 

Pitkä sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (3. ja 4. kerroksen etupuolella 1 pp4 2. kerroksen 

2 kjs -kaareen, 1 ks 4. kerroksen 2 kjs -kaareen, 1 pp4 2. kerroksen 2 kjs -kaareen),  

4 ks,  
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virkkaa 3. ja 4. kerroksen etupuolella 1 pp3 2. kerroksen 2 kjs -kaareen siinä jo olevan p:n 

vasemmalle puolelle [oikealle puolelle, jos olet vasenkätinen], [Kuva 5] 

virkkaa 1 pp3 seur. 2. kerroksen ylihypättyyn s:aan,  

(6 ks, virkkaa 3. ja 4. kerroksen etupuolella 1 pp3 kahteen 2. kerroksen ylihypättyyn s:aan) 

19 kertaa,  

6 ks,  

virkkaa 3. ja 4. kerroksen etupuolella 1 pp3 seur. 2. kerroksen ylihypättyyn s:aan, 1 pp3 

2. kerroksen 2 kjs -kaareen siinä jo olevan p:ään oikealle puolelle, 4 ks. * 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä ks:aa lukuun ottamatta. 

Sulje kerros ps:lla 1. ks:aan, katkaise lanka ja päättele langanpäät. 

Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 93 ks, 30 pp3, 2 pp4. 

      Pitkä sivu: 129 ks, 42 pp3, 2 pp4. 

 

Vinkki: tällä kerroksella jokaisen 6 p:n ryhmän 3. ja 4. p virkataan 5. kerroksen kahteen pp3:een. 

6. Aloita virkkaamalla 1 p itsenäisenä aloitussilmukkana jommankumman lyhyen sivun alussa 

kulman ks:aan, (2 kjs, 1 p) samaan s:aan, [Kuvat 1 ja 2] 

*Lyhyt sivu: 1 p, (2 kjs, hy 2 s, 6 p) 15 kertaa, 2 kjs, hy 2 s, 1 p, 

 

Pitkä sivu: kulman ks:aan (1p, 2 kjs, 1 p), 1 p, (2 kjs, hy 2 s, 6 p) 21 kertaa, 2 kjs, hy 2 s, 1 p, 

kulman lyhyen sivun 2 kjs -kaareen (1 p, 2 kjs, 1 p). * 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä lyhyen sivun kulmaryhmää lukuun ottamatta. 

Sulje kerros ps:lla 1. p:een. 
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Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 94 p, 16 x 2 kjs -kaari. 

      Pitkä sivu: 130 p, 22 x 2 kjs -kaari. 

7. Virkkaa 2 kjs ja KEpp samaan s:n ympäri, [Kuvat 1 ja 2] 

*Lyhyt sivu: kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 2 kjs, 2 p), 2 KEpp, (2 kjs, hy 2 kjs -kaari, 6 KEpp) 

15 kertaa, 2 kjs, hy 2 kjs -kaari, 2 KEpp, 

 

Pitkä sivu: kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 2 kjs, 2 p), 2 KEpp, (2 kjs, hy 2 kjs -kaari, 6 KEpp) 

21 kertaa, 2 kjs, hy 2 kjs -kaari, 2 KEpp. * 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä KEpp:tä lukuun ottamatta. 

 

Sulje kerros ps:lla 1. KEpp:een, katkaise lanka ja päättele langanpäät. 
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Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 4 p, 94 KEpp, 15 x 2 kjs -kaari. 

      Pitkä sivu: 4 p, 130 KEpp, 21 x 2 kjs -kaari. 

 

 

 

 

 

8. Aloita virkkaamalla 1 ks itsenäisenä aloitussilmukkana jommankumman pitkän sivun viim. 

p:een,  

*Lyhyt sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (edellisten kerrosten etupuolella 1 pp4 5. kerroksen 

kulman ks:aan, 1 ks 7. kerroksen 2 kjs -kaareen, 1 pp4 5. kerroksen kulman ks:aan) [Kuva 2], 

4 ks, (edellisten kerrosten etupuolella 1 pp3 kahteen 5. kerroksen ylihypättyyn s:aan, 6 ks) 15 

kertaa, 6. ja 7. kerroksen etupuolella 1 pp3 seur. kahteen 5. kerroksen ylihypättyyn s:aan, 4 ks, 

 

Pitkä sivu: Virkkaa kulman 2 kjs -kaareen (edellisten kerrosten etupuolella 1 pp4 5. kerroksen 

kulman ks:aan, 1 ks 6. kerroksen 2 kjs -kaareen, 1 pp4 5. kerroksen kulman ks:aan), 4 ks, 
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edellisten kerrosten etupuolella 1 pp3 5 kerroksen 2 kjs -kaareen siinä jo olevan p:n 

vasemmalle puolelle [oikealle, jos olet vasenkätinen], 1 pp3 seur. 5. kerroksen ylihypättyyn 

s:aan, (6 ks, edellisten kerrosten etupuolella 1 pp3 kahteen 5. kerroksen ylihypättyyn s:aan) 21 

kertaa, 6 ks, edellisten kerrosten etupuolella 1 pp3 seur. 5. kerroksella ylihypättyyn s:aan, 1 pp3 

5. kerroksen 2 kjs -kaareen siinä jo olevan p:n oikealle puolelle, 4 ks. * 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä ks:aa lukuun ottamatta. 

Sulje kerros ps:lla 1. ks:aan, katkaise lanka ja päättele langanpäät. 

Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 99 ks, 32 pp3, 2 pp4. 

      Pitkä sivu: 135 ks, 44 pp3, 2 pp4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aloita virkkaamalla 1 p itsenäisenä aloitussilmukkana jommankumman pitkän sivun viim. 

s:aan, [pp4] [Kuva 1] 

*Lyhyt sivu: kulman ks:aan (1 p, 2 kjs, 1 p), 132 p, 

 

Pitkä sivu: kulman ks:aan (1 p, 2 kjs, 1 p), 180 p. * 

 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä p:tä lukuun ottamatta. 
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Sulje kerros ps:lla 1. p:een. 

Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 134 p. 

      Pitkä sivu: 182 p. 

10. Virkkaa 3 kjs [vastaa 1. p:tä], 1 p, 

*Lyhyt sivu: kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 2 kjs, 2 p), 134 p, 

Pitkä sivu: kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 2 kjs, 2 p), 182 p. * 

Toista *–* kaksi kertaa, viimeistä 2 p:tä lukuun ottamatta. 

Sulje kerros ps:lla 3. kjs:aan, katkaise lanka ja päättele langanpäät. 

Silmukkamäärä: Lyhyt sivu: 138 p. 

      Pitkä sivu: 186 p. 

 Osa 4 on nyt valmis. 

Keskimääräinen koko: 

DK-langasta 4 mm koukulla: lyhyt sivu 77,5 cm ja pitkä sivu 104 cm 

Aran-langasta 5,5 mm koukulla: lyhyt sivu 101,5 cm ja pitkä sivu 137 cm 

  



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ All Rights Reserved. 

 

♥ Muistathan, että tämä on minun suunnittelemani malli, johon minulla on tekijänoikeudet.  

Voit jakaa linkkiä sivuilleni tai Ravelryyn kenelle tahansa, voit tulostaa PDF-tiedoston omaan käyttöösi, 

mutta ethän muuta mallia tai jaa sitä millään muulla tavalla.  

Arvostathan ja kunnioitathan minua, niin kuin minäkin sinua. ♥ 

Love 

Helen x  


