
 

 
Catania Fine  

Virkattu selkäreppu  

 
Repun korkeus on n. 42 cm ja ympärys n. 64 cm. 

Lanka: Schacenmayr Catania Fine (100 %puuvilla, 50 g =165 m). 

Prym virkkuukoukku: Nro 3 tai käsialasi mukaan.  

Tiheys: 26 s ja 19 krs puolipylväitä sekä 28 s ja 14 krs sivun mallivirkkausta = 10 
cm. 

Mallivirkkaukset:  

Pohjan virkkaus: Virkkaa suljettuna virkkauksena puolipylväitä. Korvaa aina krs:n 

1. puolip 2 kjs:lla ja sulje krs ps:lla tämän ketjun yläreunaan.  

Sivun virkkaus: Tee suljettuna virkkauksena. Korvaa krs:n 1. p 3 kjs:lla ja sulje krs 

ps:lla tämän ketjun yläreunaan. Kun vaihdat väriä, tee jo edellisen krs:n 
viimeisen ps:n viimeinen läpiveto seuraavan krs:n värillä. 1.krs: harmaalla, *4 p, 

1 kjs, jätä 1 puolip väliin*, toista *-* ja sulje krs. 2.krs: jadella, 5 kjs, *tee 1 ks 

edellisen krs:n kjs:aan, 4 kjs*, toista *-*, sulje krs tekemällä ps krs:n 1. 

kjs-ketjuun. 3.krs: harmaalla, *4 p kjs-ketjun ympäri, 1 kjs*, toista *-*. Toista 
2.-3. krs:ia. 

 

Langan menekki 
SMC Catania Fine-lankaa 

tummanharmaata (001019) 150g 

jadenväristä (01020)   50g 
 

Tee ensin 2 kaitaletta olkainnyöriä varten Virkkaa harmaalla langalla 7 kjs. 1.krs: 

jätä 1 kjs väliin ja tee 6 ks. Jatka ks:ita 9 krs edestakaisin, käänny aina 1 kjs:lla. Katkaise lopuksi lanka. 

Aloita reppu pohjan keskeltä Virkkaa aloitusketjuksi harmaalla langalla 76 + 2 kjs. 1.krs: jätä 2 kjs väliin, tee 
seuraavaan s:aan 4 puolip, sitten 1 puolip jokaiseen kjs:aan, virkkaa ketjun lopussa viimeiseen s:aan 5 puolip, tee 

aloitusketjun toiseen reunaan samoin 1 puolip joka s:aan. Sulje krs ps:lla =158 s. 2.krs: tee 1 puolip joka s:aan ja tee 

molemmissa päissä 5:teen puolipylvääseen kuhunkin 2 puolip =168 s. Jatka puolipylväiden virkkaamista ilman 

lisäyksiä. 3.krs: kiinnitä 1. harmaa kaitale 3 s:n päähän krs:n alusta näin: Aseta kaitale työn päälle ja virkkaa se kiinni 

reppukappaleeseen puolipylväin, tee sitten 78 puolip ja kiinnitä 2. kaitale vastaavasti, tee krs loppuun ja sulje krs. 

4.krs: 2 kjs, tee 2 puolip, kiinnitä kaitaleen toinen pää reppuun puolipylväin, tee 78 puolip ja kiinnitä toisen kaitaleen 
toinen pää reppuun, virkkaa krs loppuun. 5.-18. krs: jatka puolipylväitä kuten edellä. 19.krs: *13 puolip, tee 2 puolip 

seuraavaan s:aan*, toista *-* =180 s. 20.-60.krs: tee sivun mallivirkkausta yllä olevan ohjeen mukaan. Tee viimeksi 

sen 3. krs.  
61.krs: aloita yläreunan nyöritunneli. Tee 1 puolip, *13 puolip, kavenna 1 s (=virkkaa 2 puolip yhteen)*, toista *-* 

=168 s. 62.-63.krs: tee puolipylväitä. 64.krs: 2 kjs, 18 puolip, jätä 4 s väliin, 3 kjs, 80 puolip, jätä 4 s väliin, 3 kjs, 61 

puolip. 65.krs: tee puolipylväitä ja tee aina 3 s:n ketjuun 4 puolip. 66.krs: tee puolipylväitä silmukoiden takareunaan 

=taitekerros. Virkkaa vielä päärmevaraksi 5 krs puolipylväitä. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. 
 

Viimeistely Ompele yläreunan tunneli kaksinkertaiseksi työn nurjalle puolelle. Virkkaa olkainnyöriksi 2-kertaisella 

jadenvärisellä langalla 300 kjs (=n. 140 cm). Tee ketjuun 2 krs ps:ita. Tee toinen nyöri samoin. Pujota nyörit yläkujan 

läpi, sitten toinen nyöri alakaitaleen läpi ja toinen toisen alakaitaleen läpi. Solmi nyörien päät yhteen ja vedä solmut 

yläkujan keskelle piiloon. 
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