
 

Red Heart Soft 
Virkattu sininen huivi  

 

Koko: 120x42 cm 
Lanka: Red Heart Soft -lankaa 200 g sinistä (9518). 

Prym virkkuukoukku: Nro 6,5 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 3 viuhkaa =12,5 cm ja 2 krs = 7,5 cm mallivirkkausta. 
Mallivirkkauksesta: Nyppy: (Ota lk koukulle, työnnä koukku s:n 

läpi, ota lk koukulle ja vedä läpi, ota lk koukulle ja vedä 2 s:n lä-

pi), toista sulkeet vielä 2 kertaa samaan s:aan, ota lk koukulle ja 

vedä kaikkien 4 s:n läpi kerralla. Viuhka: tee samaan kohtaan 
nyppy + nirkko (=6 kjs ja sitten 1 p näistä ensimmäiseen s:aan) 

+ nyppy. Lisäysviuhka: tee samaan kohtaan 3 nyppyä ja väleihin 

nirkot.  
 

Tee näin: Virkkaa aloitusketjuksi 53 kjs. 1.krs: jätä 3 kjs väliin (=1. 

p) ja tee viuhka, *(jätä 3 kjs väliin ja tee viuhka), toista sulkeet 
vielä kerran, jätä 3 kjs väliin ja tee lisäysviuhka, *(jätä 3 kjs väliin ja 

tee viuhka), toista sulkeet vielä kerran, jätä 3 kjs väliin*, tee seu-

raavaan s:aan 4 nyppyä ja väleihin aina nirkko, toista *-* ja tee 

seuraavaan s:aan viuhka, tee krs:n lopussa 1 p = 30 nyppyä ja 2 
p. 2.krs: 3 kjs (=1. p), tee 6 s:n ketjuun lisäysviuhka, tee seuraa-

viin 2 ketjuun viuhkat, tee seuraaviin 2 ketjuun lisäysviuhkat, tee 

seuraaviin 3 ketjuun viuhkat, tee seuraavaan ketjuun 4 nyppyä ja 
väleihin nirkot, tee seuraaviin 3 ketjuun viuhkat, seuraaviin 2 ket-

juun lisäysviuhkat, seuraaviin 2 ketjuun viuhkat, seuraavaan ketjuun lisäysviuhka ja tee krs:n lopussa 1 p =42 

nyppyä ja 2 p. Tee jatkossakin kaikki viuhkat aina 6 s:n ketjuun. 3.krs: 3 kjs (=1. p), tee lisäysviuhka, tee 5 viuh-
kaa, lisäysviuhka, 11 viuhkaa, lisäysviuhka, 5 viuhkaa, lisäysviuhka ja krs:n lopussa 1 p =54 nyppyä ja 2 p. 4.krs: 3 

kjs (=1. p), tee (lisäysviuhka, tee 6 viuhkaa), toista sulkeet vielä kerran, tee seuraavaan ketjuun 4 nyppyä ja vä-

leihin nirkot, (tee 6 viuhkaa, lisäysviuhka), toista sulkeet vielä kerran ja tee krs:n lopussa 1 p =64 nyppyä ja 2 p. 

5.krs: 3 kjs (=1. p), tee lisäysviuhka, tee viuhkat joka ketjuun ja tee krs:n lopussa lisäysviuhka ja 1 p =72 nyppyä 
ja 2 p. 6.krs: 3 kjs (=1. p), tee lisäysviuhka, tee 7 viuhkaa, 2 lisäysviuhkaa, 8 viuhkaa, tee seuraavaan ketjuun 4 

nyppyä ja väleihin nirkot, tee 8 viuhkaa, 2 lisäysviuhkaa, 7 viuhkaa, lisäysviuhka ja krs:n lopussa 1 p =82 nyppyä ja 

2 p. 7.krs: 3 kjs (=1. p), tee lisäysviuhka, tee 9 viuhkaa, 2 lisäysviuhkaa, 21 viuhkaa, 2 lisäysviuhkaa, 9 viuhkaa, 
lisäysviuhka ja krs:n lopussa 1 p =96 nyppyä ja 2 p. 8.krs: 3 kjs (=1. p), tee lisäysviuhka, tee 11 viuhkaa, 2 lisäys-

viuhkaa, 11 viuhkaa, tee 4 nyppyä ja nirkot niiden väleihin, 11 viuhkaa, 2 lisäysviuhkaa, 11 viuhkaa, lisäysviuhka ja 

krs:n lopussa 1 p =110 nyppyä ja 2 p. 9.krs: 3 kjs (=1. p), tee lisäysviuhka, tee 13 viuhkaa, 2 lisäysviuhkaa, 27 
viuhkaa, 2 lisäysviuhkaa, 13 viuhkaa, lisäysviuhka ja krs:n lopussa 1 p =124 nyppyä ja 2 p.  

Reunus: Virkkaa 1 kjs ja sitten 2 ks jokaisen krs:n päähän lyhyissä reunoissa. Tee aloitusketjureunaan jokaiseen 

vapaaseen ketjuun 3 kjs. 
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