
Catania 

Kukkalaukku     

 

Koko: 33 x 43 cm   

Lanka: Schachenmayr Catania (100 % puuvilla) 

50 g kutakin väriä: keltainen (00280), aprikoosi (00386), punaoranssi 

(00390), turkoosi (00384), minttu (00389), omenanvihreä (00205), pinkki 
(00251) ja violetti (00282). 

Prym virkkuukoukku: 3 mm tai käsialan mukaan 

Prym pyöröpuikko: 2,5 mm, pituus 40–60 cm 

Muuta: Kanavaneula 

Tiheys: Suuren kukan halkaisija on 11 cm, 22 s ja 44 krs ainaoikeinneuletta 

on 10x10 cm. 

Mallivirkkaukset: Piirrosten mukaan  
Ainaoikeinneule: Suljettuna neuleena vuorotellen 1 krs o ja 1 krs n 

Sileä meule: Suljettuna neuleena kaikki krs:t o 

 

Suuri kukka: Virkkaa 18 kpl suuria kukkia, joiden värit luetellaan sisältä alkaen. 

Aloita kukin kukka 1. krs:n värillä ja virkkaa sillä 8 kjs sekä sulje ne renkaaksi 

1 ps:lla. Virkkaa kukka loppuun piirroksen mukaan krs 1 luettelon 1. värillä, 

krs 2 seuraavalla värillä ja kukka loppuun 3. värillä. Yhdistä seuraava kukka 
edelliseen kukkaan viimeisellä krs:lla kahdesta rinnakkaisesta terälehdestään 1 

ps:lla (katso sijoittelu kaaviosta). 

1 = minttu, keltainen, violetti 

2 = keltainen, pinkki, omena 

3 = aprikoosi, turkoosi, pinkki 

4 = turkoosi, omena, aprikoosi 
5 = pinkki, violetti, punaoranssi 

6 = omena, aprikoosi, violetti 

7 = violetti, punaoranssi, turkoosi 

8 = aprikoosi, minttu, keltainen 

9 = violetti, turkoosi, minttu 

10 = minttu, violetti, aprikoosi 

11 = turkoosi, minttu, violetti 

12 = keltainen, aprikoosi, punaoranssi 

13 = punaoranssi, keltainen, turkoosi 

14 = aprikoosi, turkoosi, keltainen 

15 = violetti, pinkki, minttu 

16 = omena, punaoranssi, pinkki 

17 = violetti, aprikoosi, omena 

18 = turkoosi, keltainen, aprikoosi 
Pieni kukka: Virkkaa 14 kpl pieniä kukkia suurten kukkien väleihin ja kiinnitä ne paikoilleen terälehdistä viimeisellä 

krs:lla. 

19 = punaoranssi, keltainen 

20 = violetti, omena 

21 = keltainen, turkoosi 

22 = turkoosi, pinkki 
23 = pinkki, minttu 

24 = keltainen, punaoranssi 

25 = violetti, pinkki 
26 = punaoranssi, aprikoosi 

27 = omena, aprikoosi 

28 = minttu, violetti 

29 = violetti, turkoosi 
30 = keltainen, punaoranssi 



31 = turkoosi, punaoranssi 

32 = aprikoosi, turkoosi 
Puolikas kukka: Virkkaa piirroksen 3 mukaan 6 kpl ja kiinnitä paikoilleen: 

33 = minttu, turkoosi 

34 = turkoosi, violetti 
35 = punaoranssi, omena 

36 = turkoosi, keltainen 

37 = aprikoosi, pinkki 

38 = pinkki, minttu 
Nurkkapalat: Virkkaa pinkillä piirroksen 4 mukaan 2 palaa ja kiinnitä paikoilleen. 

Työohje: Poimi sivusta alkaen puikoille laukun suusta 136 s. Neulo suljettuna neuleena ainaoikeinneuletta 4 cm. 

Tee kantamisaukot näin: neulo 18 s, päätä 22 s, neulo 46 s, päätä 22 s ja neulo 23 s. Luo seuraavalla krs:lla 

uudet s:t päätettyjen tilalle ja jatka ainaoikeinneuletta vielä 3 cm. Vaihda punaoranssiin lankaan ja neulo sileää 

neuletta 6 cm sekä päätä s:t löyhästi. 

Viimeistely: Pujota kaikki langanpäät np:lle. Höyrytä kassi kevyesti. 
 

= 1 kjs 

= 1 ps 

= 1 ks 

= 1 puoli-p 

= 1 p 

= 2 p yhteen ja virkattuina samaan s:aan eli virkkaa 2 p viimeistä lk ja läpivetoa vaille valmiiksi, kierrä lanka 

koukulla ja vedä kaikkien koukulla olevien s:iden läpi 

= 3 p yhteen virkattuina samaan s:aan kuten edellä 

= 1 pp eli tee 2 lk koukulle 

 

Piirros 1     Piirros 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Piirros 3     Piirros 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio: 

Päällysosa        Takaosa    
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