
 

Bravo Big 
 

Virkattu kori 

 
Koko: Pohjan halkaisija 34 cm ja sivun korkeus 28 cm. 

Langanmenekki: Schachenmayr Bravo Big (200 g = 120 m) -lankaa 200 g 

kutakin: luonnonvalkoista (102), sinistä (150), kullanväristä (122), punaista 

(130) ja turkoosia (171). 
Virkkuukoukku Prym: Nro 9 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 11 s ja 10 krs = 10 cm. 

 

Aloita pohjasta: Virkkaa sinisellä langalla aloitusketjuksi 4 kjs ja sulje ren-

kaaksi ps:lla. Laita krs:n alkuun merkki ja jatka virkkaamista spiraalina eli älä 

sulje krs:ia, vaan siirry aina suoraan seuraavalle krs:lle. 1.krs: 1 kjs, tee ren-
kaaseen 8 ks. 2.-3.krs: *1 ks, lisäys (=virkkaa 2 ks seuraavaan s:aan)*, toista 

*-* 18 ks. 4.krs: *2 ks, lisäys*, toista *-* =24 ks. 5.krs: 1 ks, lisäys, *3 ks, 

lisäys*, toista *-* ja virkkaa 2 ks =30 ks. 6.krs: *4 ks, lisäys*, toista *-* =36 

ks. 7.krs: 2 ks, lisäys, *5 ks, lisäys*, toista *-* ja virkkaa 3 ks =42 ks. 8.krs: 
*6 ks, lisäys*, toista *-* =48 ks. 9.krs: 3 ks, lisäys, *7 ks, lisäys*, toista *-* ja 

virkkaa 4 ks =54 ks. 10.krs: *8 ks, lisäys*, toista *-* =60 ks. 11.krs: 4 ks, 

lisäys, *9 ks, lisäys*, toista *-* ja virkkaa 5 ks =66 ks. 12.krs: *10 ks, lisäys*, 
toista *-* =72 ks. 13.krs: 5 ks, lisäys, *11 ks, lisäys*, toista *-* ja virkkaa 6 

ks =78 ks. 14.krs: *12 ks, lisäys*, toista *-* =84 ks. 15.krs: *6 ks, lisäys*, toista *-* =96 ks. Pohja on nyt valmis, 

aloita sivu ilman kavennuksia.  
1.-24.krs: tee nyt ks:ita aina edellisen krs:n ks:iden varren ympäri työn takaa. Tee samalla raidat eli virkkaa aina 4 

krs kullakin: sinisellä, l.valkoisella, kullanvärisellä, l.valkoisella, punaisella ja l.valkoisella. Kun vaihdat uuden värin, 

virkkaa jo viimeisen ks:n viimeinen läpiveto seuraavan raidan värillä. Virkkaa aina langanpäät seuraavan krs:n si-

sään. 25.krs: virkkaa turkoosilla *16 ks kuten edellä, tee 14 kjs, jätä 16 s väliin, tee 16 ks kuten edellä*, toista *-* 
vielä kerran. 26.krs: tee ks:ihin ks:t takakautta kuten edellä ja tee molempiin kjs-ketjuihin 16 ks. 27.-28.krs: tee 

ks:ita takakautta kuten edellä. Sulje viimeinen krs ps:lla, katkaise ja päätä lanka.  
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