
R0293 Regia 4 Virkatut sukat 
 

keskivaikea 

 

Koko: 38/39  

Lanka: Schachenmayr Regia 4-fädig Color, 75 % villaa, 25 % polyamidia, 50 g 

= 210 m, 2 kerää väriä calmness color (04998) tai 1 kerä (100 g) väriä 

gerbera color (04463).  

Virkkuukoukku Prym: 3,5 mm 

Muuta: 2 eriväristä apulankaa, pituus 50 cm 

 

MALLIVIRKKAUKSET  

Ks spiraalina: katso virkkauksen ohjeesta, virkkaa s:iden takareunoihin 

spiraalina. 

Pks: pidennetty ks katso virkkauksen ohjeesta 

Reunusvirkkaus: vuorotellen 2 puoli-p ja 2 rpe, katso virkatun sukan 

perusohjetta 

Relief-p: rpe, katso virkkauksen ohjeesta 

Tiheys: 24 s ja 29 krs mallivirkkausta pks = 10 x 10 cm 

Vaihda tarvittaessa paksumpaan/ohuempaan virkkuukoukkuun saadaksesi 

ohjeen mukaisen tiheyden. 

 

TYÖOHJE  

Seuraa samalla virkatun perussukan ohjetta. Kierrä langasta aloitusrengas ja virkkaa siihen 1 kjs. 

Kärki: Krs 1: 8 ks renkaaseen, kiinnitä merkkilanka A krs:n rajalle. 

Krs 2: Virkkaa spiraalina 2 ks joka ks:aan ja kiinnitä merkkilanka B 8. ja 9. ks:iden väliin = 16 ks. Siirrä merkkilankoja 

samoissa s-väleissä joka krs vuorotellen np:lle ja op:lle. 

Krs:t 3–16: Virkkaa A-merkin jälkeen 1 ks, lisäys eli 2 ks seuraavaan s:aan, virkkaa, kunnes merkkiin B on 2 s jäljellä, lisäys eli 

2 ks, 1 ks, merkki B, virkkaa vastaavasti B–A väli = 20 ks. Jatka samanlaisin lisäyskerroksin vielä 3x, sitten lisäys-krs:t vain 

joka 2. krs 3x = 44 s. Virkkaa 4 krs lisäämättä. 

Jalkaterä: Krs 17: Virkkaa pks silmukoiden takareunoihin spiraalina ja siirrä edelleen merkkilankoja.  

Kun työn korkeus on 17 cm, aloita leventämineen. Lisää samoihin kohtiin kuin kärjessä 4 s/krs. Tee lisäykset vielä 

seuraavalla krs:lla ja sitten joka 2. krs 3x = 64 s. Virkkaa vielä A:sta B:hen ja vedä s pitkäksi ja katkaise lanka. Aloita 

kantapää B–A:n välisillä s:illa. A–B on jalan rintapuoli. 

Kantapää: Merkitse B–A -välin keskikohta. Kiinnitä lanka ps:lla merkin oikealle puolelle 2. s:aan ja virkkaa näin: 1 kjs, 2 ks, 2 

ks, 1 ps jalkapöydän seuraavaan s:aan (näitä ps:ita ei lasketa silmukoiksi, ne kiinnittävät kantapään jalkaterään). Käännä työ. 

Virkkaa tästä lähtien kantapäässä vain ks:iden etureunoihin. Tee krs:n aikana 2 lisäystä tasavälein ja krs:ten lopussa aina 1 ps 

seuraavaan jalkapöydän s:aan. Kun kantapäässä on 24 ks, jatka lisäämättä, kunnes kaikissa s:issa merkkien välillä on ps. 

Kantapää loppuu merkkiin B. Virkkaa siinä jalkapöydän odottava s mukaan viimeiseen ps:aan ja kiristä. Virkkaa nyt B–A pks. 

Varsi: Virkkaa taas pks spiraalina kuten jalkapöydässä ja kavenna merkkien molemmin puolin samoissa kohdissa kuin 

aikaisemmin lisäsit. Kavenna siis 4 s krs:lla ja työssä on 22 s kantapään puolella ja 30 s rintapuolella. Virkkaa niillä 2 krs. 

Jatka sitten kaventamista samoilla kohdilla mutta vain rintapuolella siis 2 s/krs. Kavenna joka krs, kunnes rintapuolellakin on 

22 s eli työssä on 44 s. Virkkaa spiraalina pks, kunnes varren pituus on 11 cm tai haluamasi. Virkkaa 1 krs ks ja krs:n 

loppuun 1 ps 1. ks:aan.  

Reunus: Virkkaa 1 krs p ja korvaa krs:n 1. p 3 kjs:lla ja sulje krs:t 1 ps:lla krs:n alkuun. Virkkaa 4 krs reunusta virkattujen 

sukkien ohjeen mukaan. 

Virkkaa toinen sukka samoin. 

 

 

 

 
 

  

 

 

    



VIRKATTU SUKKA  

 

Kärki: Tee langasta aloitusrengas ja virkkaa siihen ensin 1 kjs ja sitten taulukossa annettu ks-

määrä. Jatka virkkaamalla ks:iden takareunoihin 2 ks joka ks:aan ja kiinnitä vihreä merkki A krs:n 

alkuun sekä pinkki merkki B krs:n puoliväliin (kuva 1) ja taulukosta näet 2. krs:n s-määrän.  

Jatka ks s:iden takareunoihin ja aloita 3. krs:lla leventäminen merkkien kummallakin puolella. Tee 

lisäykset näin: virkkaa *merkin jälkeen 1 ks, lisäys eli 2 ks seuraavaan s:aan, virkkaa, kunnes toiseen 

merkkiin on jäljellä 2 ks, lisäys seuraavaan s:aan, 1 ks, merkki*, toista *–* vielä kerran. Näin 

työhön tulee lisäys-krs:lla 4 ks lisää. Siirrä merkkilankoja joka krs:n jälkeen vuorotellen työn op:lle 

ja np:lle. Tee lisäys-krs taulukon mukaisesti joka krs, joka 2. krs ja kerroksia ilman lisäyksiä, kunnes 

olet saavuttanut kärjen yhteenlasketut kerrokset. Taulukosta näet kärjen yhden 

puoliskon/kokonaissilmukkamäärän (kuva 2 kärki ylhäältä ja kuva 3 kärki sivulta 3). 

Jalkaterä: Merkkien A ja B välinen alue on rintapuolta ja merkkien B ja A välinen alue on pohjaa. 

Virkkaa nyt pks spiraalina suoraan, kunnes työn kokonaispituus on taulukon mukainen osion b 

alkaessa (kuva 4). Aloita sitten leventäminen merkkilankojen molemmin puolin näin: Tee lisäykset 

merkkien molemmin puolin kuten kärjessä taulukon mukaisesti joka 2. krs ja työssä on lisäysten 

jälkeen taulukon mukainen s-määrä merkkien välissä eli krs:n puolikkaassa/koko työssä. Jos 

puolikkaassa on pariton s-määrä, lisää viimeisellä krs:lla pohjan puolelle eli merkkien B ja A väliin 1 

s. Virkkaa vielä merkistä A merkkiin B, vedä s pitkäksi (ettei se karkaa) ja katkaise lanka (kuva 5). 

Kantapää: Virkkaa avonaisin kerroksin ks ja kerrokselta 2 alkaen vain s:iden etureunoihin. Ellei 

toisin mainita, virkkaa 1 ks joka ks:aan. Kantapää tulee merkkien B ja A väliin. Merkitse tämän 

välin keskikohta. Kiinnitä lanka merkkiä edeltävään 2. s:aan siis merkin oikealle puolelle.  

1. krs: 1 kjs, 2 ks 1. s:aan merkistä, 2 ks seuraavaan s:aan eli merkin vasemmalla puolella olevaan 

s:aan, 1 ps seuraavaan s:aan = 4 ks. 

2. krs: Edellisen krs:n 1. ks:aan 2 ks, 1 ks kuhunkin seuraavaan kahteen ks:aan, 2 ks viimeiseen 

ks:aan, 1 ps jalkaterän seuraavaan s:aan = 6 ks (kuva 6).  

3. krs ja kaikki muut krs:t: Tee lisäys tasavälein 2x krs:n aikana ja krs:n loppuun 1 ps jalkaterän 

seuraavaan s:aan. Tee lisäyksiä niin kauan, että työssä on taulukon mukainen kantapään s-määrä. 

Jatka sitten lisäämättä. Piilosilmukoita ei lasketa silmukoiksi, ne vain kiinnittävät kantapään 

jalkaterään. Jos lisäsit 1 s:n pohjan puolelle ennen kantapäätä, kavenna se pois viimeisellä pohjan 

krs:lla. Kantapään viimeinen krs päättyy merkkiin B (kuva 7). Virkkaa vielä merkkiin A saakka pks. 

Taulukosta näet myös jalkapohjan kokonaispituuden. Kiristä merkin B kohdalla pitkäksi vedetty s ja 

ota s mukaan koukulle. 

Varsi: Virkkaa taas pks spiraalina kaventaen merkkien molemmin puolin, sillä ennen kantapäätä 

lisätyt s:t kavennetaan ennen varsinaista vartta. Kavenna 1. krs:lla näin: merkin A jälkeen 2. ja 3. s 

yhteen, ennen merkkiä B 2. ja 3. s viimeinen s yhteen ja virkkaa merkkien B–A väli samoin, jolloin 

kerroksesta kaventui 4 s. Toista kavennukset taulukon mukaan joka 2. krs, sitten vain jalan 

etuosassa joka krs taulukon mukaan. Työssä on taas jalkaterän s-määrä taulukon mukaan (kuva 8).  

Varsi: Virkkaa edelleen pks spiraalina, kunnes varsi on mielestäsi sopivan pituinen tai ohjeesi 

mukainen. Virkkaa lopuksi 1 krs ks ja lopeta tämä krs 1 ps:lla krs:n 1. ks:aan.  

Reunus: Virkkaa suljetuin kerroksin näin:  

1. krs: 2 kjs (korvaavat 1. p:n), 1 p samaan s:aan ps:n kanssa, 1 p jokaiseen ks:aan. Sulje tämä ja 

muut krs:t tästä eteenpäin 1 ps:lla krs:n alun 2. kjs:aan. 

2. krs: 2 kjs, 1 puoli-p seur. p:seen, *1 rpe seuraaviin 2 p:seen, 1 puoli-p 2 seuraavaan p:seen*, 

toista näitä 4 s koko krs. 

3–5. krs: 2 kjs, 1 puoli-p seur. s:aan, *2 rpe, 2 puoli-p*, toista koko krs ja se loppuu 2 rpe (kuva 9).  

Katkaise lanka, poista merkkilangat ja pujota työn langanpäät silmukoiden np:lle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIRKKAA PERUSSUKKA NÄIN 

Sukka virkataan kärjestä aloittaen spiraalimaisesti etenevin kerroksin. Seuraavaksi tulee jalkaterä, sitten tasona virkattava 

kantapää ja lopuksi varsi spiraalikerroksin ja reunus suljetuin kerroksin.  

Tarvitset vihreää ja pinkkiä lankaa tai 2 merkkirengasta.  

 

Virkkauksen silmukat:  

kjs = ketjusilmukka 

ps = piilosilmukka 

ks = kiinteä s 

ks s:iden takareunoihin, ota koukulle vain s:iden takareunat (tavallisesti molemmat s-reunat) 

ks s:iden etureunoihin, ota koukulle vain s:iden etureunat 

pks = pidennetty ks, pistä koukku s:aan ja tuo lanka läpi (2 lankaa koukulla), kierrä lanka koukulle ja vedä 1 s:n läpi, kierrä 

lanka koukulle ja vedä molempien s:iden läpi. Nämä s:t pysyvät ks:ita paremmin suorassa jonossa. 

puoli-p = puolipylväs 

p = pylväs 

rpe = reliefi-p eli koho-p työn eteen, virkkaa p muuten normaalisti paitsi kiinnitä se s:n sijaan alla olevan pylväsvarren 

ympäri, eli 1 lk, vie koukku p:n edestä np:lle ja heti sen jälkeen takaisin op:lle ja valmista sitten p normaalisti 

 

Virkkauksen lisäykset ja kavennukset: 

Lisäys = virkkaa 2 s samaan s:aan. 

Kavennus = virkkaa 2 s yhteen eli virkkaa molemmat s:t 1 lk ja läpivetoa vaille valmiiksi, kierrä lanka koukulle ja vedä se 

kaikkien koukulla olevien s:iden läpi. 

Pidennetyn ks:n kavennus = pistä koukku 1. s:aan ja tuo lanka läpi, pistä koukku 2. s:aan ja tuo lanka läpi (3 s koukulla), 

*kierrä lanka koukulle ja vedä 2 s:n läpi*, toista *–*. 
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