
Catania 
3 virkattua ruututyynynpäällistä  
 

Koko: 42x42 cm. Yhden ruudun koko on 6x6 cm. 

Lanka: Schachenmayr Catania -lankaa yhtä mustapohjaista tyynynpäällistä varten 100 g 

mustaa (110) ja 30 g oranssia (281), vaaleanvihreää (245), turkoosia (146) sekä pinkkiä 

(114). Yhtä valkopohjaista tyynynpäällistä varten 100 g valkoista (106) ja 30 g 

lehdenvihreää (389), sinistä (247), korallinpunaista (386) ja vaaleanpunaista (222). Yhtä 

pellavapohjaista tyynynpäällistä varten 100 g pellavanväristä (248) ja 30 g punaista (258), 

vaaleansinistä (173) khakinvihreää (212) ja ruskeaa (254). 

Virkkuukoukku Prym: Nro 3 tai käsialasi mukaan. 

Muut tarvikkeet: 40x40 cm kokoinen sopivanvärinen valmis tyyny. 

 

Ruudut: Virkkaa piirroksen mukaan suljettuna virkkauksena. Aloita jokainen ruutu siten, että 

teet lankalenkin etusormesi ympäri ja virkkaat sitten 1. krs:n piirroksen mukaan. Kiristä 

lenkki umpeen ja päätä langanpää. Tee ruutujen jokainen krs eri värillä valitsemasi värilistan 

mukaan. Virkkaa yhteensä 36 ruutua (3 ruutua jokaisella väriyhdistelmällä) ja ompele ne 

valitsemasi kaavan mukaan nurjalta puolelta 6x6 ruudukoksi. 

Viimeistely: Levitä kappale alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. 

Virkkaa koko kappaleen ympäri 1.krs: 1 krs ks:ita pohjavärillä (=musta, valkoinen tai 

pellavanvärinen). Tee 1 ks jokaiseen s:aan ja ruutujen rajakohtiin aina 1 p. Tee kappaleen 

jokaiseen 4:ään kulmaan 3 p. Sulje krs ps:lla. 2.krs: korvaa krs:n 1 s 2 kjs:lla ja virkkaa 

pohjavärillä puolipylväitä, tee jokaiseen kulmaan 2 puolip + 3 p + 2 puolip (eli 3 s:n 

kohdalle 7 s). Sulje krs ps:lla aloitusketjuun. 3.krs: virkkaa oranssilla-lehdenvihreällä-

punaisella langalla ks:ita. 4.krs: virkkaa pohjavärillä kuten 2. krs. 5.krs: virkkaa turkoosilla-

korallinpunaisella-khakinvihreällä langalla ks:ita. 6.krs: kuten 4. krs. 7.krs: aloita yhdestä 

kulmasta ja virkkaa pinkillä-v.punaisella-ruskealla langalla 1 ks kulmaan, tee 3 ks, nirkko (=3 

kjs ja sitten 1 ps näistä ensimmäiseen s:aan), *tee 3 ks, nirkko, jätä 1 s väliin*, toista *-*. Älä 

jätä kulmissa nirkon kohdalle 1 s väliin vaan tee kulmien kohdilla s:t joka s:aan. Sulje krs ps:lla, 

katkaise ja päätä langat. Kiinnitä virkattu kappale valmiin tyynyn päälle. 

 

Mustapohjaisen tyynynpäällisen värilista: 

Ruutu 1: oranssi, vaaleanvihreä, musta 

Ruutu 2: oranssi, turkoosi, musta 

Ruutu 3: oranssi, pinkki, musta 

Ruutu 4: vaaleanvihreä, oranssi, musta 

Ruutu 5: vaaleanvihreä, turkoosi, musta 

Ruutu 6: vaaleanvihreä, pinkki, musta 

Ruutu 7: turkoosi, oranssi, musta 

Ruutu 8: turkoosi, vaaleanvihreä, musta 

Ruutu 9: turkoosi, pinkki, musta 

Ruutu 10: pinkki, oranssi, musta 

Ruutu 11: pinkki, vaaleanvihreä, musta 

Ruutu 12: pinkki, turkoosi, musta 

 

Valkopohjaisen tyynynpäällisen värilista: 

Ruutu 1: lehdenvihreä, sininen, valkoinen 

Ruutu 2: lehdenvihreä, korallinpunainen, valkoinen 

Ruutu 3: lehdenvihreä, vaaleanpunainen, valkoinen 

Ruutu 4: sininen, lehdenvihreä, valkoinen 

Ruutu 5: sininen, korallinpunainen, valkoinen 

Ruutu 6: sininen, vaaleanpunainen, valkoinen  

Ruutu 7: korallinpunainen, lehdenvihreä,valkoinen 

Ruutu 8: korallinpunainen, sininen, valkoinen 

Ruutu 9: korallinpunainen, vaaleanpunainen, valkoinen 

Ruutu 10: vaaleanpunainen, lehdenvihreä, valkoinen 

Ruutu 11: vaaleanpunainen, sininen, valkoinen  

Ruutu 12: vaaleanpunainen, korallinpunainen, valkoinen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pellavapohjaisen tyynynpäällisen värilista: 

Ruutu 1: punainen, vaaleansininen, pellava 

Ruutu 2: punainen, khakinvihreä, pellava 

Ruutu 3: punainen, ruskea, pellava 

Ruutu 4: vaaleansininen, punainen, pellava 

Ruutu 5: vaaleansininen, khakinvihreä, pellava 

Ruutu 6: vaaleansininen, ruskea, pellava  

Ruutu 7: khakinvihreä, punainen, pellava 

Ruutu 8: khakinvihreä, vaaleansininen, pellava 

Ruutu 9: khakinvihreä, ruskea, pellava 

Ruutu 10: ruskea, punainen, pellava 

Ruutu 11: ruskea, vaaleansininen, pellava  

Ruutu 12: ruskea, khakinvihreä, pellava 

 

Piirros: 6x6 ruudutus           Virkkauspiirros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= piilosilmukka (ps) 

 

= ketjusilmukka (kjs) 

 

= pylväs (p) 

 

= tee samaan kohtaan 2 yhteenvirkattu pylvästä 

Jos pylväät ovat alareunoistaan yhdessä, virkkaa ne samaan kohtaan 
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