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Ohjeessa käytetään suomenkielistä virkkaustermistöä. 
Silmukat ja lyhenteet 

 
[] Vinkki: kirjoitettu hakasulkujen sisään kursiivilla ja violetilla värillä, auttaa ja neuvoo 
ohjeen tulkinnassa sekä tekee elämästä pikkuisen helpompaa, erityisesti aloittelijoille. 
 
Viittaus valokuvaan osoitetaan kirjaimella [K] ja kyseisen kuvan numerolla.  
 
* * Toista tähtimerkkien sisällä olevaa osuutta kerrottu määrä.  
    Tämä on yleensä koko neliön/työn sivua koskeva toisto ja voi sisältää useita 

s silmukka ks kiinteä silmukka TR takareuna 

krs kerros puolip puolipylväs ER etureuna 

kjs ketjusilmukka p pylväs KT kohotaka 

ps piilosilmukka
  

pp pitkä pylväs (2 lk) KE kohoetu 

lk  langan kierto pp3 pitkä pylväs (3 lk) hy hyppää yli 
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yksittäisiä toistoja. 
 
() tai ( ) Toista sulkumerkkien sisällä olevaa osuutta kerrottu määrä.   
    Sulkeiden sisällä on vain yksittäisiä toistettavia osuuksia.  
 
Erikoissilmukat  
 
pp7yht (7 pp yhteen yläosasta): Kaksi lk, työnnä koukku virkattavaan silmukkaan, lk ja 
vedä silmukan läpi, 3 lankalenkkiä koukulla, (lk ja vedä kahden koukulla olevan lenkin 
läpi) x 2. Toista kuuteen seuraavaan virkattavaan silmukkaan/kjs-kaareen. 
Lk ja vedä kaikkien 8 lenkin läpi.  
 
KEp3yht (3 kohoetu-p yhteen yläosasta): Lk, vie koukku virkattavan silmukan rungon 
taakse etupuolelta, lk ja vedä läpi, lk ja vedä 2 lenkin läpi, 2 lenkkiä koukulla, toista 
kahden seuraavan silmukan rungon ympäri, lk ja vedä kaikkien 4 lenkin läpi.  
 
pp-klusteri (3 pp samaan s:aan ja yhteen yläosasta): Kaksi lk, työnnä koukku 
virkattavaan silmukkaan/kjs-kaareen, (lk ja vedä kahden lenkin läpi) x 2. Toista kaksi 
kertaa samaan silmukkaan/kjs-kaareen. (4 lenkkiä koukulla), lk ja vedä kaikkien 4 
lenkin läpi.  
	 
röyhelö: Röyhelö tehdään yhteensä kolmen silmukan alueelle. Tee ERks virkattavaan 
silmukkaan, sitten tee saman virkattavan silmukan runkoon ylhäältä alas: (puolip, 3 p). 
Hy seuraava s, ERks seuraavaan s:aan.  
 
ks3yht (3 ks yhteen yläosasta): Vie koukku virkattavaan silmukkaan, lk ja vedä läpi, 2 
lenkkiä koukulla. Toista kahteen seuraavaan silmukkaan/kjs-kaareen, 4 lenkkiä 
koukulla. Lk, vedä kaikkien 4 lenkin läpi.  
 
pyörresilmukka: Tee p virkattavaan silmukkaan/kjs-kaareen, sitten tee tämän 
virkatun pylvään rungon ympärille: (lk, vie koukku rungon alta, lk ja vedä läpi) x 3. Lk, 
vedä kaikkien 7 lenkin läpi.  
Kerroksen alussa korvaa ”pyörresilmukkaa” varten pylväs joko 3 kjs:lla tai itsenäisellä 
aloitus-pylväällä, ja jatka ohjeen mukaan.  
 
puff (puff-silmukka): Lk, vie koukku virkattavaan silmukkaan/kjs-kaareen, lk ja vedä 
läpi [nosta lankalenkki vierekkäisten silmukoiden korkeudelle], 4 kertaa (9 lenkkiä 
koukulla), lk ja vedä kaikkien 9 lenkin läpi, ja sulje puff kjs:lla.  
Puffin sulkevaa kjs:aa ei lasketa silmukaksi.  
Kerroksen alussa aloita puff kuten tekisit itsenäisen aloitussilmukan. 
 
PIDks (pidennetty ks): Vie koukku virkattavaa silmukkaa alemmalle kerrokselle ohjeen 
mukaisesti, lk ja vedä lenkki läpi samalle korkeudelle kuin edellinen s, lk ja vedä 
molempien lenkkien läpi.  
 
popcorn: Tee 5 pylvästä samaan silmukkaan, ota koukku pois ja vie koukku takaisin 
ensimmäiseen pylvääseen, ota jätetty lankalenkki takaisin koukulle ja vedä se läpi 
ensimmäisestä pylväästä. Sulje popcorn kjs:lla. Popcornin sulkevaa kjs:aa ei lasketa 
silmukaksi mukaan niihin kjs:ihin, jotka tehdään popcornin jälkeen.  
Kerroksen alussa korvaa popcornin ensimmäinen p joko itsenäisellä aloitus-pylväällä 
tai 3 kjs:lla. 
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taite-ks: Vie koukku seuraavan pp:n takareunaan ja edellisen kerroksen vastaavassa 
kohdassa olevan silmukan takareunaan, lk ja vedä molempien takareunojen läpi, lk ja 
vedä molempien lenkkien läpi.  
 
KEpp3yht (3 kohoetu-pp yhteen yläosasta): Kaksi lk, vie koukku virkattavan silmukan 
rungon taakse etupuolelta, lk ja vedä läpi, (lk ja vedä kahden lenkin läpi) x 2, 2 lenkkiä 
koukulla, toista kahden seuraavan silmukan rungon ympäri (4 lenkkiä koukulla). Lk ja 
vedä kaikkien 4 lenkin läpi.  
 
KEpp5yht (5 kohoetu-pp yhteen yläosasta): Kaksi lk, vie koukku virkattavan silmukan 
rungon taakse etupuolelta, lk ja vedä läpi, (lk ja vedä kahden lenkin läpi) x 2, 2 lenkkiä 
koukulla, toista 4 seuraavan silmukan rungon ympäri (6 lenkkiä koukulla). Lk ja vedä 
kaikkien 6 lenkin läpi. 
 
1. Aloita tekemällä magic ring eli aloituslenkki, 1 kjs ja 12 puolip aloituslenkkiin.  
Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen puolip:een.  
Silmukkaluku: 12 puolip.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 3 kjs [lasketaan p:ksi], 2 p samaan s:aan,  
(kjs, hy seur s, 3 p seur. s:aan) 5 kertaa, kjs. 
Sulje krs 3. kjs:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku: 18 p, 6 kjs-kaarta 
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3. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa kjs-kaaren edeltävään pylvääseen, [K1]  
(kjs-kaaren jäädessä taakse, pp 1.krs:lla ylihypättyyn silmukkaan [K2], ks seur. s:aan, 
(puolip, p, puolip) seur. samaan s:aan, ks seur. s:aan) 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks 
tekemättä. [K3,4]  
Sulje krs ps:lla alun itsenäiseen ks:aan.  
Silmukkaluku: 12 ks, 12 puolip, 6 p, 6 pp.  

 
4. Kjs ja ks samaan s:aan [K1], 2 ks, 
(puolip, (p, kjs, p) seur. s:aan, puolip, 3 ks) 6 kertaa, mutta jätä viimeiset 3 ks tekemättä. 
[K2,3]  
Sulje krs ensimmäiseen ks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku: 18 ks, 12 puolip, 12 p, 6 kjs-kaarta.  
 

 
5. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa kjs-kaaren edeltävään p:een, [K1] 
(3 kjs, hy kjs-kaari, ks seur. s:aan [K2], 3 kjs, pp7yht niin että ensimmäinen pp osuu 
samaan kuin edellä tehty ks ja loput 6 seuraaviin silmukoihin [K3],  
4 kjs [älä kiristä liikaa ensimmäistä kjs:aa], ks samaan silmukkaan kuin edellisen 
pp7yht:n viimeinen pp) 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks tekemättä. [K4,5] 
Sulje krs ps:lla alun itsenäiseen ks:aan. 
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Silmukkaluku: 12 ks, 6 pp7yht, 12 3kjs-kaarta, 6 4kjs-kaarta.  
 

 
 
6. Kjs ja ks samaan s:aan, [K1]  
(3 kjs, ks seur. s:aan [K2], 9 pp pp7yht:n yläosaan, ks) 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks 
tekemättä. [K3,4]  
Sulje krs ensimmäiseen ks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku: 12 ks, 6 puoliympyrää joista jokaisessa 9 pp, 6 3kjs-kaarta.  

 
 
7. Kummankin kjs-kaaren jäädessä taakse, tee itsenäinen aloitus-p 4.krs:n kjs-kaareen 
[K1], 2 p samaan kjs-kaareen, [K2] 
(hy seur. 6.krs:n silmukka, 3 ks, puolip, (2 p, kjs, 2 p) seur. s:aan [5. pp:een], puolip, 3 ks, 
hy seur. s, kummankin kjs-kaaren jäädessä taakse 3 p 4.krs:n kjs-kaareen) 6 kertaa, 
mutta jätä viimeiset 3 p tekemättä. [K3,4,5]  
Sulje krs ps:lla alun itsenäiseen p:een.  
Silmukkaluku: 36 ks, 12 puolip, 42 p, 6 kjs-kaarta.  
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8. Kjs ja KEp3yht samaan aloitussilmukkaan JA kahteen seuraavaan s:aan [3 p], [K1]  
(6 p, (2 p, 2 kjs, 2 p) seur. kjs-kaareen, 6 p [ethän hyppää yli vaikeasti havaittavan 1. 
silmukan], KEp3yht seuraaviin 3 s:aan) 6 kertaa, mutta jätä viimeinen KEp3yht 
tekemättä.  
Sulje krs ensimmäiseen KEp3yht:een, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku: 96 p, 6 KEp3yht, 6 2kjs-kaarta. 
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Vinkki: Seuraavilla kerroksilla silmukkaluku kerrotaan yhden toiston mukaan.  
 
9. Tee itsenäinen aloitus-KTp minkä tahansa 2kjs-kaaren edeltävään viimeiseen 
silmukkaan, [K1]  
*(2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) 2kjs-kaareen [K2], 8 KTp, KEks, 8 KTp.* [K3,4] 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen KTp tekemättä.  
Sulje krs ps:lla alun itsenäiseen KTp:een.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 4 puolip, 1 KEks, 16 KTp, 1 2kjs-kaari.  
 

 
10. Kjs ja ks samaan silmukkaan [K1], 2 ks, 
*2 kjs, hy 2kjs-kaari, 7 ks, hy 3 s,  
seuraavaan [KEks]-silmukkaan ((pp-klusteri, 3 kjs) kahdesti, pp-klusteri), hy 3 s, 7 ks.* 
[K2,3] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeiset 3 ks tekemättä.  
Sulje krs ensimmäiseen ks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 14 ks, 3 pp-klusteria, 2 x 3kjs-kaarta, 1 x 2kjs-kaari  
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11. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa 2kjs-kaaren edeltävään viimeisimpään 
silmukkaan, [K1] 
*kjs-kaaren jäädessä silmukoiden alle, 3 ks 9.krs:n 2kjs-kaareen [K2], 6 ks [ethän 
hyppää yli vaikeasti havaittavan 1. silmukan] [K3], hy seur. s,  
(KEp klusteriin, 4 p 3kjs-kaareen) kahdesti, KEp klusteriin, hy seur. s, 6 ks.* [K4,5] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks tekemättä.  
Sulje krs ps:lla alun itsenäiseen ks:aan.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 15 ks, 8 p, 3 KEp.  
 

12. Kjs ja ks samaan silmukkaan [K1], 7 ks,  
*hy 2 s, 2 p samaan s:aan [KEp:een], 4 p, 3 p samaan s:aan, 4 p, 2 p samaan s:aan, hy 2 
s, 11 ks.* [K2,3] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeiset 8 ks tekemättä.  
Sulje krs 1. ks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 11 ks, 15 p.  
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13. Tee itsenäinen aloitus-KTks minkä tahansa toiston 10. ks:aan, [K1]  
*hy s, ((ERks, KEpuolip, 3 KEp) seur. s:aan, hy s, ERks seur. s:aan [=röyhelö]) [K2,3,4,5] 5 
kertaa, hy s, 9 KTks.* [K6,7] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen KTks tekemättä. 
Sulje krs alun itsenäiseen KTks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 9 KTks, 5 röyhelöä (joista jokaisessa 2 ERks, 1 KEpuolip ja 
3 KEp). 
 

 
14. Tee itsenäinen aloitus-puolip minkä tahansa toiston viimeiseen KTks:aan 13.krs:lla, 
[K1] 
*TRp seuraavaan 12.krs:n s:aan, (p seur 12.krs:n s:aan, 2 TRp 12.krs:lle) 4 kertaa, p seur 
12.krs:n s:aan, TRp 12.krs:n s:aan, hy ERks, 3 puolip 13.krs:lle, 3 ks 13.krs:lle, 3 puolip 
13.krs:lle.* [K2,3] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen puolip tekemättä.  
Sulje krs ps:lla alun itsenäiseen puolip:een.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 3 ks, 6 puolip, 5 p, 10 TRp.  
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15. Kjs ja ks samaan s:aan, 2 ks, [K1] 
*Iso sakara: puolip, 3 p, pp, (pp, pp3, pp) samaan s:aan, pp, 3 p, puolip, 3 ks, [K2] 
 
Pieni sakara: puolip, 2 p, pp, 2 p, puolip, 3 ks.* [K3,4,5] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeiset 3 ks tekemättä.  
Sulje krs ps:lla 1. ks:aan.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 6 ks, 4 puolip, 10 p, 5 pp, 1 pp3  
 

 
Vinkki: Seuraavalla kerroksella merkitse esim. silmukkamerkillä pienen sakaran 2kjs-
kaaret ja ison sakaran pp:t. Pidä sakaroiden silmukkamerkit omilla paikoillaan (kjs-
kaaressa tai tietyssä silmukassa) kerros kerrokselta osan1 loppuun asti.  
 
16. Kjs ja ks3yht samaan aloitussilmukkaan JA kahteen seuraavaan s:aan, [K1] 
* Iso sakara: 3 puolip, 3 p, (2 p, pp, 2 p) seur. s:aan [pp3:een], 3 p, 3 puolip, ks3yht 
seuraaviin 3 s:aan, [K2] 
 
Pieni sakara: 3 ks, (ks, 2 kjs, ks) seur. s:aan [pp:een], 3 ks, ks3yht seuraaviin 3 s:aan.* 
[K3,4] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks3yht tekemättä.  
Sulje krs 1. ks3yht -silmukkaan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 8 ks, 2 ks3yht, 6 puolip, 10 p, 1 pp, 1 x 2kjs-kaari 
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17. Tee pyörresilmukka itsenäisellä aloitus-pylväällä ks3yht -silmukkaan minkä 
tahansa pienen sakaran alussa, [K1] 
*Pieni sakara: (kjs, hy s, puff seur s:aan) kahdesti, kjs, puff 2kjs-kaareen, kjs, (puff 
seur. s:aan, kjs, hy s) kahdesti, [K2]  
 
Iso sakara: (pyörre-s seur. s:aan, kjs, hy 2 s) 3 kertaa, 
(p, pyörre-s, p) sakaran pp:een  
(kjs, hy 2 s, pyörre-s seur. s:aan) 3 kertaa.* [K3,4]  
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen pyörre-s tekemättä.  
Sulje krs pyörre-s:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 2 p, 5 puff-silmukkaa, 7 pyörre-silmukkaa, 12 kjs-kaarta.  

 
 
Vinkki: kaikki pp:t tehdään kjs-kaarien edestä.  
18. Tee itsenäinen aloitus-KEks minkä tahansa pienen sakaran viimeiseen puffiin, [K1] 
*Iso sakara: pp 16.krs:n ylihypättyyn s:aan, (2 ks pyörre-s:aan, pp seuraavaan 
16.krs:n ylihypättyyn s:aan) 3 kertaa, ks seur. p:een, ks seuraavan pyörre-s:n 
ensimmäiseen s:aan, 2 kjs, ks saman pyörre-s:n toiseen s:aan, ks seur. p:een, (pp 
ensimmäiseen 16.krs:n ylihypättyyn s:aan, 2 ks pyörre-s:aan) 3 kertaa, pp 
seuraavaan 16.krs:n ylihypättyyn s:aan, [K2]  
 
Pieni sakara: KEks seuraavaan puffiin, ks kjs-kaareen,  
(KEks seur. puffiin, 2 ks kjs-kaareen) kahdesti,  
KEks seur. puffiin, ks kjs-kaareen, KEks seur. puffiin.* [K3,4,5] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen KEks tekemättä.  
Sulje krs ps:lla alun itsenäiseen KEks:aan.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 22 ks, 5 KEks, 8 pp, 1 x 2kjs-kaari. 
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19. Kjs ja ks3yht samaan aloitussilmukkaan JA kahteen seuraavaan s:aan, [K1]  
*Iso sakara: 10 puolip, (2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) 2kjs-kaareen, 10 puolip, ks3yht 
seuraaviin 3 s:aan, [K2] 
 
Pieni sakara: 4 ks, 3 ks samaan s:aan, 4 ks, ks3yht seuraaviin 3 s:aan.* [K3,4] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks3yht tekemättä.  
Sulje krs ensimmäiseen ks3yht:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 11 ks, 2 ks3yht, 24 puolip, 1 x 2kjs-kaari.  
 

 
Vinkki: varo, ettet tee KTp:tä ensimmäiseen puolip:een, joka muodostaa juuri tehdyn 
ks3yht-silmukan. 
20. Tee itsenäisenä aloitussilmukkana ks3yht seuraaviin 3 silmukkaan: pienen sakaran 
viimeinen ks, ks3yht ja ison sakaran ensimmäinen puolip, [K1] 
*Iso sakara: 11 KTp, (2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) 2kjs-kaareen, 11 KTp, ks3yht seuraaviin 3 
s:aan, [K2]  
Pieni sakara: 4 ks, 3 ks samaan s:aan, 4 ks, ks3yht seuraaviin 3 s:aan.* [K3,4] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks3yht tekemättä.  
Sulje krs ps:lla alun itsenäiseen ks3yht-silmukkaan.  
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Silmukkaluku yhdelle toistolle: 11 ks, 2 ks3yht, 4 puolip, 22 KTp, 1 x 2kjs-kaari.  

 
21. 4 kjs [lasketaan pylväs + 1 kjs], [K1] 
*Iso sakara: hy seur. s, (p, kjs, hy s) 6 kertaa,  
(p, 2 kjs, p) 2kjs-kaareen,  
(kjs, hy s, p) 7 kertaa, [K2] 
Pieni sakara: 5 puolip, 3 puolip samaan s:aan, 5 puolip, p [ks3yht:aan], kjs.* [K3,4,5] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen p ja kjs tekemättä. 
Sulje krs 3.kjs:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 13 puolip, 16 p, 14 kjs-kaarta, 1 x 2kjs-kaari. 
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22. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa pienen sakaran viimeiseen puolip:een, [K1] 
 
*Iso sakara: (KTp, puolip kjs-kaareen) 7 kertaa, KTp, (2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) 2kjs-
kaareen, (KTp, puolip kjs-kaareen) 7 kertaa, KTp, [K2]  
 
Pieni sakara: (ks, PIDks seuraavaan 20.krs:n s:aan) 3 kertaa, 3 ks samaan s:aan, 
(PIDks seuraavaan 20.krs:n s:aan, ks) 3 kertaa.* [K3,4,5] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks tekemättä. 
Sulje krs alun itsenäiseen ks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 9 ks, 6 PIDks, 18 puolip, 16 KTp.  
 

 
 
23. Tee itsenäinen aloitus-ks puolip:een, joka on tehty 6. kjs-kaareen ison sakaran 2kjs-
kaaren jälkeen, [K1] 
*Pieni sakara: hy 3 s, ((pp, kjs) 4 kertaa, pp) [ensimmäiseen ks:aan], hy 3 s,  
7 ks, hy 3 s, ((pp, kjs) 4 kertaa, pp) [viimeiseen ks:aan], hy 3 s, [K2] 
 
Iso sakara: ks, (KEpuolip, KTpuolip) 6 kertaa, KEpuolip, 3 ks 2kjs-kaareen,  
(KEpuolip, KTpuolip) 6 kertaa, KEpuolip, ks.* [K3,4,5] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks tekemättä.  
Sulje krs alun itsenäiseen ks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 12 ks, 14 KEpuolip, 12 KTpuolip, 10 pp, 8 kjs-kaarta.  
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24. Tee itsenäinen aloitus-ERpp ison sakaran kärjen jälkeen olevaan 6. KEpuolip:een, 
[K1] 
*hy 3 s, (popcorn, kjs, hy kjs-kaari) 4 kertaa, popcorn seur. s:aan, hy 3 s, ks [K2,3], hy 3 
s, (popcorn, kjs, hy kjs-kaari) 4 kertaa, popcorn seur. s:aan, hy 3 s [P4], 12 ERpp, 3 ERpp 
samaan s:aan, 12 ERpp.* [K5,6,7]  
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ERpp tekemättä. 
Sulje krs ERpp:n takareunaan ps:lla.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 1 ks, 27 ERpp, 10 popcornia, 8 kjs-kaarta.  
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25. Kjs ja taite-ks yhtä aikaa saman pp:n takareunaan ja 23.krs:n silmukan 
takareunaan, [K1,2]  
*(ks popcorniin, ks kjs-kaareen) 4 kertaa, ks popcorniin, hy s, (ks popcorniin, ks kjs-
kaareen) 4 kertaa [K3], ks popcorniin, taite-ks seuraaviin 12 silmukkaan 23.krs:lle, 3 
taite-ks seuraavaan samaan s:aan 23.krs:lle [merkitse silmukkamerkillä toinen taite-
ks], 12 taite-ks 23.krs:lle.* [K4,5,6] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen taite-ks tekemättä. 
Sulje krs 1. taite-ks:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 18 ks, 27 taite-ks. 

26. Tee itsenäinen aloitus-ks mihin tahansa merkittyyn s:aan, 2 kjs, ks samaan s:aan, 
[K1,2] 
*2 ks, 3 puolip, 9 p, puolip,  
ks, 2 ks samaan seuraavaan kahteen s:aan, ks,  
puolip, p,  
25.krs:n jäädessä taakse, 5 pp 24.krs:lla ylihypättyyn s:aan, hy 2 s, 
p, puolip, ks, 2 ks samaan seuraavaan kahteen s:aan, ks, puolip, 9 p, 3 puolip, 2 ks, (ks, 
2 kjs, ks) seur. s:aan.* [K3,4] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeiset ks, 2 kjs ja ks tekemättä.  
Sulje krs alun itsenäiseen ks:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 18 ks, 10 puolip, 20 p, 5 pp, 1 x 2kjs-kaari. 
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27. Tee itsenäinen aloitus-KEp viimeiseen silmukkaan ennen mitä tahansa 2kjs-kaarta, 
[K1] 
*(2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) 2kjs-kaareen, 9 KEp, [K2] 
KEpp3yht seuraaviin 3 silmukkaan, kahdesti [K3] 
KEp, 6 KEpuolip, 2 KEks,  
kjs, hy 2 s, TRks seur. s:aan [kolmanteen pp:een], kjs, hy 2 s,  
2 KEks, 6 KEpuolip, KEp,  
KEpp3yht seuraaviin 3 silmukkaan kahdesti, 9 KEp.* [K4] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen KEp tekemättä. 
Sulje krs alun itsenäiseen KEp:een ps:lla.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 1 TRks, 4 KEks, 4 puolip, 12 KEpuolip, 20 KEp, 4 KEpp3yht, 2 
kjs-kaarta, 1 x 2kjs-kaari. 
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28. Kjs ja KEp samaan s:aan, 2 KEp, [K1] 
*3 puolip 2kjs-kaareen, 22 KEp, p kjs-kaareen, p seur. s:aan, p kjs-kaareen, 22 KEp.* [K2] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeiset 3 KEp tekemättä. 
Sulje krs 1. KEp:een ps:lla.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 3 puolip, 3 p, 44 KEp. 
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29. Kjs ja KEks samaan s:aan [K1], 3 KEks,  
*3 ks samaan s:aan [=toiseen puolip:een], 4 KEks, 2 KEpuolip, 10 KEp, 2 KEpuolip, 13 KEks, 
2 KEpuolip, 10 KEp, 2 KEpuolip, 4 KEks.* [K2]  
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeiset 4 KEks tekemättä.  
Sulje krs 1. KEks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 3 ks, 21 KEks, 8 KEpuolip, 20 KEp.  

 
30. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa sakaran ensimmäiseen ks:aan, [K1] 
*3 ks sakaran kärjen [toiseen ks:aan], 25 ks, KEpp5yht 26.krs:n viiteen pp:een, hy s, 25 
ks.* [K2,3] 
 
Toista *-* 6 kertaa, mutta jätä viimeinen ks tekemättä.  
Sulje krs alun itsenäiseen ks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku yhdelle toistolle: 53 ks, 1 KEpp5yht.  
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Osa 1 on valmis. 
 
Ottaaksesi hienon kuvan työstäsi riittää, kun silottelet sitä vähän käsilläsi 
tasaisemmaksi.  
Ethän pingota työtäsi tässä vaiheessa, sillä sen muoto saattaa kärsiä, mikä tekee 
seuraavan osion virkkaamisen hankalammaksi sinulle.  
 
Jos käytät mitä tahansa DK-vahvuista lankaa ja 4 mm koukkua, työn mitan tulee olla: 
29 cm / sivu, 56 cm kärjestä kärkeen.  
 
Aran-vahvuisella langalla ja 5,5 mm koukulla työn mitan tulee olla:  
34,5 cm/sivu, 71,5 cm kärjestä kärkeen.  


