
Catania 

Virkatut avaimenperät 

 

Koko: Hiiri, perhonen ja sammakko noin 14 cm ja etana noin 

7 cm korkeita. 

Lanka: Schachenmar Catania (100% mers. puuvilla) 
1 kerä seuraavia värejä perhoseen: vaaleanpunaista (00246), 

punaista (00256), fuksiaa (00128), ja oranssia (00209), 

sammakkoon: ruohonvihreää (00205),  punaista (00256), 
keltaista (00208) ja oranssia (00209), hiireen: 

hopeanharmaata (00172), keltaista (00208), punaista 

(00256), pinkkiä (00222) ja mustaa (00110), etanaan: 
valkoista (00130), punaista (00256), oranssia (00209) ja 

keltaista (00208). 

Prym virkkuukoukku: 2–3 mm käsialan mukaan. 

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

Muuta: Tekokuituvanua täytteeksi, avainrengas, pieniä mustia 

helmiä silmiksi ja sammakolle myös paljetit. 

 
Perhonen 

Vartalo: Virkkaa pää ja vartalo yhtenä kappaleena ylhäältä 

alaspäin. Aloita perhonen 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. ja 4. krs: 1 ks joka ks:aan. 

5. krs: *2 ks, 2 ks seur. ks:aan, 2 ks, 2x(2 ks seur. ks:aan), 2 ks, 
2 ks seur. ks:aan, 2 ks = 16 ks. 

6. – 8. krs: 1 ks joka ks:aan. 

9. krs: 2 ks yhteen joka 3. ks:aan, muihin 1 ks = 12 ks. 
10. krs: 2 ks yhteen koko krs = 6 ks. 

Täytä pää vanulla ja jatka virkkaamista punaisella. 

11. krs: 1 ks joka ks:aan. 
12. krs: 2 ks joka ks:aan = 12 ks. 

13. krs: 2 ks joka 2. ks:aan = 18 ks. Vaihda vaaleanpunaiseen lankaan. 

14. krs: 4 ks, 2 ks seur. ks:aan, 8 ks, 2 ks seur. ks:aan, 4 ks = 20 ks. 

15. krs: 1 ks joka ks:aan. 
16. krs: *4 ks, 2 ks seur. ks:aan* = 24 ks. Vaihda punaiseen lankaan. 

17.–19. krs: 1 ks joka ks:aan. Vaihda vaaleanpunaiseen lankaan. 

20. krs: 2 ks yhteen 3. ks:n välein, muihin 1 ks = 18 ks. 

21. krs: 2 ks yhteen 2. ks:n välein = 12 ks. 

Täytä vartalo vanulla. 

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

Katkaise lanka, pujota se viimeisiin s:ihin ja kiristä. 

Kädet/jalat: Virkkaa vaaleanpunaisella aloitus kuten päässä ja jatka spiraalina sulkematta kerroksia. 

1. krs: 1 kjs, 4/5 ks renkaaseen. 
2. krs: 2 ks joka ks:aan = 8/10 ks.  

3. krs: 1 ks joka ks:aan. 



4. krs: 2 ks yhteen koko krs = 4/5 ks. 

Jatka 4/5 ks:lla käden/jalan pituudeksi 10/11 krs. Virkkaa toinen käsi/jalka samoin.  

Siivet: Virkkaa fuksialla kumpikin siipi erikseen. 

Virkkaa 9 kjs ja aloita koukusta laskien 2. kjs:sta sekä virkkaa edestakaisin kerroksin. Aloita krs:t 1 kjs:lla 
(ei lasketa silmukaksi). 

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

2. krs: 3 ks 1 ks:aan, 8 ks, 3 ks viimeiseen ks:aan = 14 ks. 
3. krs: 2 ks 1. ks:aan, 12 ks, 2 ks viim. ks:aan = 16 ks. 

4. krs: 3 ks kumpaankin reunaan, muihin 1 ks = 20 ks. 

5. krs: 1 ks joka ks:aan. 
6. krs: 8 ks, 2 k yhteen = 9 ks, käännä työ ja virkkaa tämä reuna ensin. 

7. krs: 1 ks joka ks:aan. 

8. krs: 2 ks yhteen, 5 ks, 2 ks yhteen = 7 ks. 
9. krs: 2 ks yhteen, 3 ks, 2 ks yhteen = 5 ks. 

10. krs: 2 ks yhteen, 1 ks, 2 ks yhteen = 3 ks. 

Katkaise lanka. Virkkaa toinen reuna samoin. Virkkaa toinen siipipari vastaavasti. Virkkaa siipien pallot 

yläsiipiin vaaleanpunaisella kuten päälaen alku ja 1. krs. Virkkaa alasiipiin muuten samoin, mutta 
oranssilla ja vain 5 ks. 

Tuntosarvet: Virkkaa punaisella 5 kjs, käännä ja virkkaa 1 ks koukusta laskien 2. kjs:aan ja sitten 3 ks. 

Virkkaa toinen tuntosarvi samoin. 

Viimeistely: Ompele siivet paikoilleen ja niihin pallot. Kiinnitä tuntosarvet ja silmät päähän ja kirjo suu 

kuvan mukaan. 

 

Sammakko  

Virkkaa vartalo kuten perhoseen, mutta yksivärisellä vihreällä. 

Kädet/jalat: Virkkaa perhosen ohjeen mukaan, mutta alun 4 krs oranssilla ja loppuun vihreällä langalla. 

Silmät: Tee aloitussilmukka ja virkkaa siihen 8 ks. Virkkaa toinen silmä samoin. 
Sydän: Virkkaa punaisella 2 kjs. 

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

2. krs: 3ks ks:aan = 3 ks. 
3. krs: 2 ks 1. ks:aan, 1 ks, 2 ks viim. ks:aan = 5 ks. 

4. krs: 2 ks 1. ks:aan, 3 ks, 2 ks viim. ks:aan = 7 ks. 

5. krs: 1 ks joka ks:aan paitsi kumpaankin reunaan 2 ks = 9 ks. 

6. krs: kuten 5. krs = 11 ks. 

7. krs: 6 ks, käännä työ ja virkkaa tämä reuna ensin. 

8.–10 krs: Kavenna molemmissa reunoissa joka krs 2 ks yhteen, kunnes jäljellä on 2 ks (vastaavasti kuin 

perhosen siiven krs:t 8–10), lopuksi 2 ks yhteen ja katkaise lanka.  Virkkaa toinen reuna vastaavasti. 
Virkkaa sydämen toinen kpl samoin. 

Kruunu: Virkkaa keltaisella 12 kjs ja sulje renkaaksi 1 ps:lla. Virkkaa sitten 1 krs ks ja lopuksi nirkko-krs: 3 

ps, 1 ks, 1 nirkko (= 4 kjs + 1 ps niistä ensin virkattuun), *2 ks, 1 nirkko*, toista *–* vielä kerran ja 
loppuun 1 ks, 3 ps ja sulje krs 1 ps:lla. 

Ompele raajat paikoilleen, silmät päälaelle, kruunu niiden taakse ja sydänkappaleet yhteen ja sitten 

käsiin. Kirjo kasvoihin suu. 

 

Hiiri 

Virkkaa pää, vartalo ja raajat kuten perhoselle paitsi kokonaan harmaalla langalla. 
Korvat: Tee aloitus kuten päähän ja virkkaa aloitusrenkaaseen 5 ks harmaalla langalla. 

2. krs: 2 ks kuhunkin ks:aan = 10 ks. Sulje krs 1 ps:lla. 

3. krs: *1 ks 1. ks:aan, 2 ks seur. ks:aan* = 15 ks. Sulje krs 1 ps:lla. 



Virkkaa toinen samanlainen korvan osa. Aloita pinkki sisäkorva samoin, mutta virkkaa aloitusrenkaaseen 

7 ks ja sulje krs 1 ps:lla. Virkkaa toinen samanlainen sisäkorva. 

Häntä: Virkkaa harmaalla 12 kjs ja sitten 1 krs ks aloittaen 2. kjs:sta koukusta laskien. 

Juusto: Aloita työ ja virkkaa 1. krs kuten pää paitsi keltaisella langalla. 
2. krs: 2 ks joka ks:aan = 12 ks. 

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

4. krs: *2 ks 1. ks:aan, 2 ks* = 24 ks. 
5. krs: ks s:iden takareunoihin koko krs. 

6. krs: 1 ks joka ks:aan.  

7. krs: *2 ks, 2 ks yhteen,* ja virkkaa s:iden takareunoihin = 18 ks. 

8. krs: *1 ks, 2 ks yhteen* = 12 ks. 

9. krs: 2 ks yhteen koko krs = 6 ks. 

 Katkaise lanka ja pujota se kaikkiin s:ihin. Kiristä ja päätä lanka. 

Sydän: Tee aloitussilmukka ja virkkaa 1. krs:lla renkaaseen 3 ks. 

2. krs: 1 kjs, 2 ks 1. ks:aan, 1 ks, 2 ks viim. ks:aan = 5 ks. 

3. krs: 1 kjs, 3 ks, käännä työ ja virkkaa tämä reuna ensin. 

4. krs: Virkkaa 3 ks yhteen ja katkaise lanka. Virkkaa sydämen toinen yläosa samoin.  

Ompele korvan osat toisiinsa ja hiiren päähän. Ompele hiirelle raajat, juusto oikeaan käteen ja sydän 

vasemmalle vartaloon. Kiinnitä häntä ja silmät paikoilleen. Kiinnitä viikset keskeltä ja juuston ”reiät” 
ompelemalla muutama laakapisto samaan kohtaan.  

 

Etana  
Tee langasta aloituslenkki ja pidä sitä aloitusrenkaana. Aloita krs aina 1 kjs:lla (ei lasketa silmukaksi) ja 

sulje krs 1 ps:lla 1. ks:aan. 

1. krs: Valkoisella 6 ks aloitusrenkaaseen. 

2. krs: *1 ks ks:aan, 2 ks seur. ks:aan* = 8 ks. 

3. krs: 2 ks, 2 ks seur. ks:aan, 3 ks, 2 ks seur. ks:aan, 1 ks = 10 ks. 

4. krs: 2 ks, 2 ks seur. ks:aan, 1 ks, 2x(2 ks seur. ks:aan), 1 ks, 2 ks seur. ks:aan, 2 ks = 14 ks. 

5. krs: 6 ks, 2x(2 ks seur. ks:aan), 6 ks = 16 ks. 
6. krs: 1 ks joka ks:aan. 

7. krs: *2 ks, 2 ks yhteen* = 12 ks. 

8. krs: 4 ks, 2x(2 ks yhteen), 4 ks = 10 ks. 
9. krs: 3 ks, 2x(2 ks yhteen), 3 ks = 8 ks. Täytä pää vanulla. 

10. krs: 1 ks, 2x(2 ks seur. ks:aan), 2 ks, 2x(2 ks seur. ks:aan), 1 ks = 12 ks. 

11. krs: 2 ks, 2x(2 ks seur. ks:aan), 4 ks, 2x(2 ks seur. ks:aan), 2 ks = 16 ks. 
12. ja 13. krs: 1 ks joka ks:aan. 

14. krs: 2x(2 ks seur. ks:aan), 2 ks, 4x(2 ks yhteen), 2 ks, 2x(2 ks seur. ks:aan) = 16 ks. 

15. krs: 7 ks, 2 ks yhteen, 7 ks = 15 ks.  

16. krs: 7 ks, 2 ks yhteen, 6 ks = 14 ks. 
17. ja 18. krs: 1 ks joka ks:aan. 

19. krs: 3 ks, 2 ks yhteen, 5 ks, 2 ks yhteen, 2 ks = 12 ks. 

20. krs: 1 ks joka ks:aan. 

21. krs: 2 ks, 2 ks yhteen, 4 ks, 2 ks yhteen = 10 ks. 

22. krs: 1 ks joka ks:aan. 

23. krs: 2 ks, 2 ks yhteen, 3 ks, 2 ks yhteen, 1 ks = 8 ks. 

24. krs: 1 ks joka ks:aan. 

Täytä etanan vartalo vanulla. 

25. krs: 2 ks yhteen koko krs = 4 ks. Katkaise lanka ja pujota se kaikkien s:iden läpi sekä kiristä. 
Kotilo: Aloita ylhäältä. Tee keltaisella langalla virkkauksen aloituslenkki ja pidä sitä aloitusrenkaana. 

Aloita kaikki krs:t 1 kjs:lla, jota ei lasketa silmukaksi. 



1. krs: 6 ks renkaaseen. 

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

3. krs: *1 ks, 2 ks seur. ks:aan* = 18 ks. Vaihda oranssiin lankaan. 

4. krs: *2 ks, 2 ks seur. ks:aan* = 24 ks. 
5. krs: *3 ks, 2 ks seur. ks:aan* = 30 ks. 

6. krs: *4 ks, 2 ks seur. ks:aan* = 36 ks. 

7. krs: 1 ks joka ks:aan. Vaihda punaiseen lankaan. 
8.–12. krs: 1 ks joka ks:aan. 

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

14. krs: *3 ks, 2 ks yhteen* = 24 ks. 
15. krs: *1 ks, 2 ks yhteen* = 16 ks. 

16. krs: 2 ks yhteen koko krs = 8 ks. 

Katkaise lanka ja pujota sen pää viimeisiin s:ihin. Täytä kotilo ja kiristä aukko umpeen. 
Sydän: Virkkaa kuten hiirelle paitsi keltaisella langalla. 

Tuntosarvet: Virkkaa punaisella 5 kjs, käännä ja virkkaa 1 ks koukusta laskien 2. kjs:aan ja sitten 3 ks. 

Virkkaa toinen tuntosarvi samoin. 

Ompele osat yhteen kuvan mukaan, kiinnitä silmät ja kirjo ja suu. 
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