
Tahiti 

Virkattu poncho 80 x 52cm 

 

Lanka: Schachenamyr Tahiti -lanka (99% puuvilla, 1% polyesteri)  

Prym virkkuukoukku: Nro 2,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 3 kukkien mallikertaa = 19 cm ja 11 krs = 10 cm.  

Mallivirkkaukset: Virkkaa ponchokaitale piirroksen ja ohjeen mukaan. 

Piirroksen reunoihin on vaaleanharmaalla piirretty reunuskerros. 2. krs:n 

kukan terälehdet: Tee ensin 4 kjs, virkkaa sitten näistä ensimmäiseen 

s:aan 2 kp, *tee edellisen krs:n seuraavaan kjs-ketjuun 3 kp*, toista *-* 

seuraavaan kjs-ketjuun, ota lk koukulle ja vedä kaikkien 9 s:n läpi kerralla, 
virkkaa vielä 4 kjs ja sitten 2 yhteenvirkattua kp terälehtien keskelle. 

3.krs:n kukan terälehdet: virkkaa kukan terälehtien keskelle 3 

yhteenvirkattua kp, 4 kjs ja 3 yhteenvirkattua kp. 
  

Langan menekki SMC Tahiti -lankaa 

sini-vihreäkirjavaa (07652) 250g 

 

Aloita näin Virkkaa 161 + 3 kjs ja aloita sitten mallivirkkaus piirroksen 

vasemmasta reunasta lähtien näin: (1. krs on nurjan puolen krs) Virkkaa 

piirroksen kohtaan a, toista väliä a-b (=6 s) 4 kertaa, tee väli b-c ja toista 
sitten c-d väliä (=20 s) 5 kertaa ja virkkaa krs loppuun. Jatka 

mallivirkkausta tässä järjestyksessä. Kun olet tehnyt 7. krs:n, toista jatkossa 4.-7. krs:ia kunnes kaitaleen 

pituus on n. 159 cm (=175 krs) ja olet viimeksi tehnyt 7. krs:n. Katkaise ja päätä lanka. 

 
Reunus Virkkaa kaitaleen reunoihin reunus. Aloita se aloituskerroksen vasemmasta reunasta, nuolen 

kohdalta, tee siihen ps ja sitten 3 kjs (=1. p). Virkkaa jokaiseen aloitusketjun s:aan 1 p ja kulmaan 5 p. 

Tee pitkään sivuun piirroksen mukaan kjs:ita, ks:ita ja pylväsryhmiä. Tee yläkulmaan 5 p yhteen kohtaan 

ja virkkaa sitten yläreunaan 1 krs pylväitä.  

 
Viimeistely Levitä huivi alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Virkkaa sitten toiseen pitkään sivuun 5 kjs, 1 ks viimeisen krs:n reunaan, *5 kjs, jätä 1 krs väliin, tee 

seuraavan krs:n reunaan 1 ks*, toista *-* kunnes reunassa on 61 kjs-ketjua.  
Yhdistä nyt kaitaleen pitkän sivun reunat toisiinsa. Eli jatka ketjuja muuten samoin kuin aiemminkin, 

mutta yhdistä nyt ketjut kaitaleen alkupään ketjuihin näin: Tee 1 ks reunaan, 2 kjs, virkkaa 1 ks 28:teen 

kjs-ketjuun krs:n alusta, 2 kjs, *jätä reunan 1 krs väliin, tee seuraavan krs:n reunaan 1 ks, 2 kjs, 1 ks 

27:teen kjs-ketjuun krs:n alusta, 2 kjs*, toista *-* tähän tapaan kerroksen alkuun asti. Katkaise ja päätä 

lanka. Virkkaa vielä ponchon alareunaan 1 krs rapuja eli ks:ita vasemmalta oikealle. 

 

  



Mallivirkkaus 

= ketjusilmukka (kjs) 
= piilosilmukka (ps) 

= tee kiinteäsilmukka (ks) 2 edellisen krs:n ketjujen ympäri 
 

 

= pylväs (p) 

= tee 5 p samaan kohtaan 

 

= tee samaan kohtaan 1 p + 5 kjs + 1 p 

 
= poikittainen terälehti: Virkkaa 4 kjs ja sitten 2 yhteenvirkattua kaksoispylvästä (kp) näistä 1. 

kjs:aan 

 
= 2. krs:n kukan terälehdet 

 

= 3. krs:n kukan terälehdet 
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