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Nettiohje

Tiheys: 18 s = 10 cm, kiinteitä silmukoita, 
koukulla nro 3.
TähTivirkkaus: 1. tähti: Vie koukku 3. 
kjs:aan koukusta laskien, ota lanka kou-
kulle, vedä läpi ja venyttäen silmukkaa 
hieman. *Vie koukku seuraavan s:n läpi, 
ota lanka koukulle, vedä läpi venyttäen sil-
mukkaa hieman*, toista *–* vielä 2 kertaa. 
Koukulla on 5 s. Ota lanka koukulle, vedä 5 
s:n läpi. Ota lanka koukulle ja vedä s:n läpi. 
2. tähti: Vie koukku edellä virkatun s:n juu-
reen, ota lanka koukulle ja vedä läpi. Vie kouk-
ku edellisen tähden viimeisen s:n takareunas-
ta, ota lanka koukulle ja vedä läpi. *Vie koukku 
seuraavan aloitusketjun s:n läpi, ota lanka 
koukulle ja vedä läpi*, toista *–* vielä kerran. 
Koukulla on nyt 5 silmukkaa. Ota lanka koukul-
le, vedä silmukoiden läpi. Ota lanka koukulle 
ja vedä s:n läpi. Toista 2. tähteä.

Aloita virkkaaminen tossun keskeltä 
edestä, johon tulee halkio.
varren etuosa ja jalan päälliosa: Virkkaa 
punaisella 26 kjs, käänny. Virkkaa 1 ks 3. 
kjs:n koukusta lukien. Virkkaa *1 ks seuraa-
vaan kjs:an*, toista *–* vielä 11x halkion 
toinen sivu. 

Virkkaa 29 kjs = jalan päälle tuleva osa. 
Käänny. Virkkaa 1 ks 3. kjs:n koukusta luki-
en. Virkkaa *1 ks seuraavaan kjs:an*, toista 
*–* aina halkion yläreunaan saakka. Katkai-
se lanka.

Virkkaa valkoisella työn oikealta puolelta 
ks:ita jokaisen edellisen krs:n s:aan halkion 
yläreunasta kärkeen, tee kärkisilmukkaan 3 
ks:a, virkkaa ks:ita kärjestä toisen puolen 
yläreunaan, 1 kääntymisketjusilmukka (= 
käkjs). Käänny.

Virkkaa nurjalta puolelta 1 ks jokaiseen 
edellisen kerroksen s:aan niin, että otat 
koukulle vain silmukan takareunan.

Virkkaa kärkisilmukkaan 3 ks:a, virkkaa 
ks:ita kärjestä toisen puolen yläreunaan.

Vaihda sininen lanka ja virkkaa kuten 
valkoisella. Toista edelliset vielä pinkillä ja 
keltaisella langalla. Varren etuosa ja jalan 
päälliosa ovat valmiit.
varren Takaosa: *Virkkaa oikealta puolel-
ta vaalean pinkillä 26 kjs, 1 käkjs. Käänny.

Virkkaa nurjalta puolelta 1 ks jokaiseen 
edellisen krs:n s:aan ottaen koukulle vain 
silmukan takareunan*. Toista *–* vielä 
valkoisella, liilalla, valkoisella, liilalla ja 
valkoisella. 

Virkkaa varren etuosan toiselle puolelle 
samanlainen raidoitus. Aloita virkkaaminen 

oikealta puolelta 26. silmukasta alkaen koh-
ti yläreunaa.

Yhdistä valkoiset raidat keskeltä takaa 
virkkaamalla piilosilmukoita vuorotellen 
molempien reunojen silmukoiden takareu-
noista. Varsi ja päälliosa ovat valmiit.
Jalan sivuosa: Virkkaa 1 krs tähtivirkkaus-
ta liilalla langalla varren takaosaan. Aloita 
virkkaus 4 kjs:lla varren pinkistä raidasta 
edeten varren takakautta toisen puolen 
pinkkiin raitaan. (1 väriraita vastaa 2 kjs 
aloitettaessa ketjusilmukoin)

Jatka kiintein silmukoin, edellisen krs:n 
s:n takareunasta, jalan päälliosan kohdalta. 
Tee kärkisilmukkaan 3 ks:aa kuten aiemmin 
jalan päälliosaa virkattaessa.

Virkkaa 2.krs liilalla ympäri ks:ita. Toista 
edellinen vielä valkoisella ja punaisella 
langalla. (Varren takaosan kohdalle tulee 
vuorotellen tähtivirkkaus-krs ja kiinteä-krs.)
PohJa: Virkkaa 25 kjs 2-kertaisella langalla 
(punainen + pinkki) koukulla nro 6. Aloita 
tähtivirkkaus. Käänny krs:n lopussa, jatka 
virkkausta aloitusketjun toiselta puolen. Tee 
yksi tähti ketjun päähän. Virkkaa toiseen 
päätyyn ja jatka ympäri vielä yksi krs. Lope-
ta virkkaus kiintein silmukoin kiertäen vielä 
pääty yli. Pohjaan tulee 3 krs mallivirkkaus-
ta + lopetus 4. krs alussa kiintein silmukoin. 

Yhdistä pohja tossuosaan kiintein silmu-
koin.
varren yläreuna: Virkkaa punaiseen 
raitaan 3 kjs, 1 p samaan s:aan, 1 kjs, 2 p 
samaan silmukkaan edellisten kanssa, jätä 
valkoinen raita väliin, 2 p keskelle sinistä 
raitaa, 1 kjs, 2 p samaan edellisten kans-
sa. *Jätä seuraava raita väliin 2 p keskelle 
suraavaa raitaa, 1 kjs, 2 p samaan edellis-
ten kanssa*, toista *–* krs loppuun.

halkion ja varren yläreuna: Aloita hap-
sulangalla halkion sisäkulmasta kiinnittä-
mällä lanka ks:lla. *1 kjs, jätä 1 s väliin, 1 ks 
seuraavaan s:aan*, toista *–* koko halkion 
reuna. Tee viimeinen ks yläreunan pylväspa-
rien keskelle.
*1 kjs, 1 ks pylväsparien väliin, 1 kjs, 1 ks 
pylväsparien väliin*, toista *–* yläreuna 
loppuun. Virkkaa halkion toinen reuna sa-
moin. Päätä langat.
Malli: Margit Rantasalo.
Lankatiedustelut: Tekstiiliteollisuus Oy, (019) 
529 2100.
Ohjetiedustelut: Noon knit, Outi Markkanen 
044 564 8120, noon@noonknit.fi

Virkatut töppöset 
virkaTuT töppöset 

TarvikkeeT:  Sandnes Smart (100 WO, 50 g = 100 m, konepestävä) -lankaa punaista (4219), 
valkoista (001), liilaa (5338), keltaista (2206), pinkkiä (4627), vaaleaa pinkkiä (4715) ja sinistä 
(5836) tai vastaavia värejä saman vahvuista lankaa, varren yläreunaan hieman hapsullista 
Sandnes Funny -lankaa mustaa (1099). Virkkuukoukut 3,5 ja 6.


