
Catania 

Virkatut kukkatikut 

 

Koko: Tontut noin 16 cm, kukka noin 8 cm ja sieni noin 4,5 cm 

Lanka: Schachenmar Catania (100% mers. puuvilla) 

1 kerä seuraavia värejä: punaista (00258), valkoista (00105), 
vaaleanpersikkaa (00263), ruohonvihreää (00205), oranssia (00209), 

tummanvihreää (00212), tummansinistä (00164), sinistä (00247), 

tummanruskeaa (00162) ja mustaa (00110). 
Prym virkkuukoukku: 2–3 mm käsialan mukaan. 

Tiheys: 15 ks ja 24 krs = 10x10 cm. 

Muuta: Tekokuituvanua täytteeksi ja varrastikkuja. 
 

Puutarhatontut 

Työohje: Virkkaa vartalo yhtenä kappaleena ylhäältä alaspäin. Aloita 

vaaleanpunaisella langalla. 

Tee langasta virkkauksen aloituslenkki ja pidä sitä aloitusrenkaana. 

Aloita kaikki krs:t 1 kjs:lla ja sulje krs:t 1 ps:lla 1. ks:aan. 

1. krs: 1 kjs, 6 ks renkaaseen. 
2. krs: 2 ks joka ks:aan = 12 ks. 

3. krs: *1 ks ks:aan, 2 ks seur. ks:aan*, toista *–* = 18 ks. 

4. krs: *1 ks seur. 2 ks:aan, 2 ks seur. ks:aan* = 24 ks. 
5. krs: 2 ks joka 4. ks:aan, muihin 1 ks = 30 ks. 

6. –10. krs: 1 ks joka ks:aan. 

11. krs: *1 ks 3 seur. ks:aan, 2 ks yhteen* = 24 ks. 

12. krs: *1 ks 2 seur. ks:aan, 2 ks yhteen* = 18 ks. 

13. krs: *1 ks ks:aan, 2 ks yhteen* = 12 ks. 

14. krs: 2 ks yhteen koko krs:n ajan = 6 ks. 

 Täytä pää ja jatka paitaa ruohonvihreällä/sinisellä langalla. 
15. krs: 2 ks joka ks:aan = 12 ks. 

16.–18. krs: Kuten krs:t 3–5 = 30 ks. 

19. krs: 2 ks joka 5. ks:aan, muihin 1 ks = 36 ks. 
20. krs: 2 ks joka 6. ks:aan muihin 1 ks = 42 ks. 

21.–25. krs: 1 ks joka ks:aan = 42 ks. 

26. krs: 1 krs ks ruskealla. 
27. krs: Ks ruohonvihreällä/sinisellä. 

28. krs: Ks edellisellä värillä s:iden etureunoihin. 

29. krs: Ks s:iden 27. krs:n s:iden takareunoihin tummansinisellä/punaisella. 

30. krs: Jatka housujen värillä ja kavenna virkkaamalla 2 ks yhteen 5 s:n välein = 36 ks. 
31. krs: Kavenna virkkaamalla 2 ks yhteen 4 ks:n välein = 30 ks. 

32. krs: 2 ks yhteen 3 ks:n välein = 24 ks. 

33. krs: 2 ks yhteen 2 ks:n välein = 18 ks. 

34. krs: 2 ks yhteen 1 ks:n välein = 12 ks. 

35. krs: 2 ks yhteen koko krs:n ajan = 6 ks. 

Täytä vartalo ja pujota lanka s:iden läpi sekä kiristä ja päätä. 

Kädet: Virkkaa aloitus ja 1. krs kuten päässä ja jatka spiraalina sulkematta kerroksia. 

2. krs: *1 ks ks:aan, 2 ks seur. ks:aan* = 9 ks. Jatka 9 ks:lla vielä 2 krs. Virkkaa sitten 

ruohonvihreällä/sinisellä langalla 9 ks:lla käden pituudeksi 6 krs. Virkkaa toinen käsi samoin.  
Nenä: Virkkaa ihon värillä 2 krs kuten käsi = 9 ks. Kavenna seur. krs:n aikana 3 s = 6 s. 



Parta: Virkkaa valkoisella langalla 2 kjs ja aloita koukusta laskien 2. kjs:sta sekä virkkaa edestakaisin 

kerroksin. Aloita krs:t 1 kjs:lla (ei lasketa silmukaksi). 

1. krs: 3 ks ks:aan. 

2. krs: 2 ks 1 ks:aan 1 ks seur. ks:aan, 2 ks viimeiseen ks:aan = 5 ks. 
3. krs: 5 ks. 

4. krs: 2 ks kumpaankin reunaan, muihin 1 ks = 7 ks. 

5. ja 6. krs: Kuten 4. krs = 11 ks. 
7. ja 8. krs: 11 ks. 

9. krs: 2 ks 1. ks:aan, 3 ks, 2 ks yhteen, käännä ja virkkaa tämä reuna ensin. 

10. krs: 2 ks yhteen, 4 ks = 6 ks. 
11. krs: 2 ks yhteen, 1 ks, 2 ks yhteen = 3 ks. 

12. krs: 2 ks yhteen, 1 ks = 2 ks. Katkaise lanka. Virkkaa parran toinen reuna peilikuvaksi. 

Hattu: Aloita alhaalta punaisella/oranssilla langalla. 
1. krs: 36 kjs ja sulje renkaaksi 1 ps:lla. 

2.–5.  krs: 1 ks joka ks:aan. 

6. krs: *4 ks, 2 ks yhteen* = 30 ks. 

7.–9. krs: 1 ks joka ks:aan. 
10. krs: *3 ks, 2 ks yhteen* = 24 ks. 

Jatka vastaavasti eli virkkaa 2 krs kaventamatta ja sitten kavennus-krs, jossa kavennat 6 s. Kun työssä on 

12 ks, virkkaa koko krs 2 ks yhteen = 6 ks. Pujota lanka s:iden läpi ja kiristä. 

Kengät: Virkkaa ruskealla 3 kjs. 

1. krs: 1 ks koukusta laskien 2. s:aan, 1 ks seur. s:aan = 2 ks. 

2. krs: 2 ks kumpaankin ks:aan = 4 ks. 

3. krs: 1 ks joka ks:aan. 

4. krs: 2 ks 1. ks:aan, 2 ks, 2 ks viim. ks:aan = 6 ks. 

5. krs: 1 ks joka ks:aan. 

6. krs: 2 ks yhteen, 2 ks, 2 ks yhteen = 4 ks. 
7. krs: 2 x 2 ks yhteen = 2 ks. 

8. krs: 2 ks kumpaankin ks:aan = 4 ks. 

9. krs: 2 ks 1. ks:aan, 2 ks, 2 ks viim. ks:aan = 6 ks. 
10. krs: 1 ks joka ks:aan. 

11. krs: 2 ks yhteen, 2 ks, 2 ks yhteen = 4 ks. 

12. krs: 1 ks joka ks:aan. 

13. krs: 2 x 2 ks yhteen = 2 ks. 

14. krs: 2 ks. Virkkaa toinen kenkä samoin. Ompele osat kuvan mukaisiin paikkoihin ja kirjo kasvoihin 

suu punaisella ja silmät mustalla sekä tee mansikkatontun hattuun valkoisia solmupistoja. 

 
Sieni 

Tee langasta virkkauksen aloituslenkki ja pidä sitä aloitusrenkaana. Virkkaa koko ajan spiraalina 

sulkematta kerroksia. Aloita valkoisella. 
1. krs: 5 ks renkaaseen. 

2. krs: 2 ks joka ks:aan = 10 ks. 

3. krs: 1 ks joka ks:n takareunaan. 

4. ja 5. krs: 1 ks joka ks:aan. 

6. krs: Kavenna krs:n aikana 2 s tasavälein = 8 ks. 

7. ja 8. krs: 1 ks joka ks:aan. 

9. krs: 2 ks joka ks:n etureunaan = 16 ks. Katkaise valkoinen lanka. 

10. krs: Punaisella 2 ks joka 2. ks:aan, muihin 1 ks = 24 ks. 

11. krs: 2 ks joka 3. ks:aan = 32 ks. 



12. krs: 2 ks joka 4. ks:aan = 40 ks. 

13. krs: 1 ks joka ks:aan. 

14. krs: *2 ks, 2 ks yhteen* = 30 ks. 

15. krs: *1 ks, 2 ks yhteen* = 20 ks. 

16. krs: 2 ks yhteen koko krs = 10 ks. 

17. krs: 2 ks yhteen koko krs = 5 ks. Katkaise lanka ja pujota se kaikkiin s:ihin. Täytä sieni ja kiristä 

langalla. Ompele pieniä valkoisia solmupistoja sienen lakkiin. 

 

Kukka 

Varsi: Virkkaa varsi vihreällä 4 kjs ja niihin spiraalina 13 krs ks. 

Kukka: Tee oranssista langasta virkkauksen aloituslenkki ja pidä sitä aloitusrenkaana. Aloita kaikki krs:t 1 

kjs:lla. 

1. krs: 1 kjs, 6 ks renkaaseen sulje krs 1 ps:lla 1. ks:aan. Katkaise oranssi lanka. 

2. krs: Virkkaa punaisella 1. krs:n s:iden takareunoihin. Virkkaa kukin terälehti erikseen edestakaisin. 

Kiinnitä lanka seur. ks:aan.   

3. krs: 1 ks samaan ks:aan. 

4. krs: 2 ks ks:aan = 2 ks. 
5. ja 6. krs: 2 ks. 

7. krs: 2 ks yhteen. Virkkaa jokaiseen keskiosan oranssiin ks:aan samoin. 

Lehti: Virkkaa vihreällä 2 kjs ja sitten 2 ks koukusta laskien 2. kjs:aan = 2 ks. 
2. krs: 1 ks, 2 ks seur. ks:aan = 3 ks. 

3. krs: 2 ks 1. ks:aan, 2 ks = 4 ks. 

4. krs: 3 ks, 2 ks seur. ks:aan = 5 ks. 
5. krs: 5 ks. 

6. krs: 3 ks, 2 ks yhteen = 4 ks. 

7. krs: 2 ks yhteen, 2 ks = 3 ks. 

8. krs: 1 ks, 2 ks yhteen = 2 ks. 

9. krs: 2 ks yhteen = 1 ks. Katkaise lanka ja virkkaa toinen samanlainen lehti. Ompele osat yhteen 

kuvan mukaan. 
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