
 

Catania 
Volkkari 

 

Koko: N. 29 cm pituus, 14 cm korkeus ja 12 cm leveys.  

Lanka: Schachenmayr Catania -lankaa 100 g luonnonvalkoista (00105) ja 

50 g kutakin: Tummanpunaista (00425), vaaleanharmaata (00434), 
tummanharmaata (00429), oranssia (00281) ja punaista (00390). 

Anchor muliinilankaa mustaa (403), korallinpunaista (11), kullankeltaista 

(304), pinkkiä (41), ruusukultaa (4146) sekä oranssia (304) kutakin 1 

tokka. 
Prym virkkuukoukku: Nro 3,5-4,0 tai käsialasi mukaan. 

Muut tarvikkeet: 4 purkinkantta, joiden halkaisija on n. 4,5 cm ja korkeus n. 

1 cm. N. 200 g vanua. 14x30 cm pahvia, jonka paksuus on 2 mm. 
Mattonauhaa. 

Tiheys: 20 s ja 25 krs kiinteitä silmukoita = 10 cm. 

Virkkauksesta: Tee ks:ita piirrosten ja ohjeen mukaan. Korvaa aina krs:n 1. 

ks 1 kjs:lla ja sulje krs ps:lla tähän s:aan. Kun vaihdat väriä, tee jo edellisen 

väriosan viimeinen langanveto seuraavan väriosan langalla. 

 

Katto: Virkkaa l.valkoisella langalla aloitusketjuksi 19 + 1 kjs. Tee sitten ks:ita edestakaisin 45 krs. Virkkaa lopuksi 
kappaleen ympäri 1 krs ks:ita, tee samalla joka kulmaan 2 ks. Katkaise lanka. 

 

Takaosa, virkataan ylhäältä alas: Virkkaa l.valkoisella langalla aloitusketjuksi 21 + 1 kjs. Aloita ks-virkkaus.  
1.-2.krs: l.valkoisella.  

3.krs: 4 s l.valkoisella, 14 s harmaalla, 4 s l.valkoisella.  

4.-10.krs: 3 s l.valkoisella, 16 s harmaalla, 3 s l.valkoisella.  
11.-12.krs: l.valkoisella.  

13.-29.krs: t.punaisella. Katkaise langat. 

 

Etuosa, virkataan ylhäältä alas: Virkkaa l.valkoisella langalla aloitusketjuksi 21 + 1 kjs. Aloita ks-virkkaus.  

1.-2.krs: l.valkoisella.  

3.krs: 4 s l.valkoisella, 6 s v.harmaalla, 2 s l.valkoisella, 6 s harmaalla ja 4 s l.valkoisella.  

4.-10.krs: 3 s l.valkoisella, 7 s v.harmaalla, 2 s l.valkoisella, 7 s harmaalla ja 3 s l.valkoisella.  
11.-12.krs: l.valkoisella.  

13.-14.krs: 2 s t.punaisella, 18 s l.valkoisella, 2 s t.punaisella.  

15.-16.krs: 4 s t.punaisella, 14 s l.valkoisella, 4 s t.punaisella.  
17.-18.krs: 5 s t.punaisella, 12 s l.valkoisella, 5 s t.punaisella.  

19.-20.krs: 6 s t.punaisella, 10 s l.valkoisella, 6 s t.punaisella.  

21.-22.krs: 7 s t.punaisella, 8 s l.valkoisella, 7 s t.punaisella.  

23.-24.krs: 8 s t.punaisella, 6 s l.valkoisella, 8 s t.punaisella.  
25.-26.krs: 9 s t.punaisella, 4 s l.valkoisella, 9 s t.punaisella.  

27.krs: 10 s t.punaisella, 2 s l.valkoisella, 10 s t.punaisella. 

28.-29.krs: t.punaisella. Katkaise langat. 
 

Sivuosat, virkataan ylhäältä alas: Virkkaa l.valkoisella langalla aloitusketjuksi 42 + 1 kjs. Aloita ks-virkkaus.  

1.krs: l.valkoisella.  

2.krs: l.valkoisella lisää 1 s (=virkkaa samaan s:aan 2 ks), 41 s, lisää 1 s =45 s.  

3.krs: l.valkoisella 2 s, harmaalla lisää 1 s ja tee 9 s, l.valkoisella 2 s, harmaalla 7 s, l.valkoisella 1 s, harmaalla 7 s, 

l.valkoisella 1 s, harmaalla 7 s, l.valkoisella 7 s ja lisää 1 s =47 s.  
4.krs: tee s:t väreillään.  

5.krs: l.valkoisella 2 s, harmaalla lisää 1 s ja tee 10 s, l.valkoisella 2 s, harmaalla 7 s, l.valkoisella 1 s, harmaalla 7 s, 

l.valkoisella 1 s, harmaalla 7 s, l.valkoisella 8 s ja lisää 1 s =49 s.  

6.-10.krs: tee s:t väreillään.  
 



11.-12.krs: l.valkoisella.  

13.-29.krs: t.punaisella. 
 

HUOM: Tee 25.-29. krs:t kolmessa osassa renkaita varten.  

25.-26.krs: tee krs:n alusta vain 5 s, käänny ja tee 5 s.  
27.-29.krs: tee krs:n alusta vain 3 s, käänny, tee 3 s, käänny ja tee 3 ks. Katkaise lanka.  

Tee sitten keskiosa: 25.krs: jätä 8 s väliin, tee 36 s.  

26.krs: 35 s. 27.krs: 25 s. 28.krs: virkkaa 2 ks yhteen, tee 22 s. 29.krs: 21 s. Katkaise lanka. 

 
Tee sivun vasen reuna: 27.krs: (op) virkkaa krs:n lopussa 5 s.  

28.krs: tee 4 s.  

29.krs: 3 s. Katkaise lanka. 

Tee toinen sivuosa muuten samoin, mutta peilikuvana. Ompele sivuosat sekä etu- ja takaosat yhteen reunoistaan. 

Aseta katto ensin tuulilasin yläpuolelle. Virkkaa katto etuosaan kiinni ks:in. Käännä työ, tee 1 ps, sitten ks:ita 

etureunaan ja viimeksi 1 ps. Näin tuulilasin yläpuolelle tulee lippa. Kiinnitä loput katosta ps:in sivuihin ja takaosaan.  
 

Lamput: Tee etusormesi ympäri l.valkoisella langalla lankalenkki ja virkkaa siihen  

1.krs: 1 kjs, 9 ks.  

2.krs: *1 ks, tee lisäys (= tee seuraavaan s:aan 2 ks) =15 ks.  
3.krs: tee t.harmaalla ps:ita. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. Tee toinen lamppu samoin. Ompele lamput 

paikoilleen kuvan mukaan. 

 
Etuosan vilkut: Tee etusormesi ympäri oranssilla langalla lankalenkki ja virkkaa siihen  

1.krs: 1 kjs, 9 ks. 

 2.krs: t.harmaalla ps:ita. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. Tee toinen vilkku samoin. Ompele vilkut paikoilleen 
kuvan mukaan. 

Takaosan vilkut: Virkkaa punaisella langalla 2 kjs.  

1.krs: jätä 1 kjs väliin, tee seuraavaan s:aan 2 ks.  

2.krs: 1 kjs, tee seuraavaan s:aan 2 ks, viimeiseen 1 ks.  
3.krs: ks:ita.  

4.krs: 1 kjs, virkkaa 2 ks yhteen, tee 1 ps. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. Tee toinen vilkku samoin. Ompele 

vilkut paikoilleen kuvan mukaan. 

 

Ompelu: Ompele kuviot piirrosten A-C mukaan sivuihin sekä etu- ja takaosaan. Ompele leveät harmaat raidat 

yksinkertaisella t.harmaalla Catanialla ketjupistoin. Ompele ikkunoiden ympäri varsipistoja 3-kertaisella mustalla 
muliinilangalla. Ompele 6-kertaisella mustalla muliinilangalla ovien rajat ja rekisterikilven reunat sekä sivussa 

ilmanottoaukot varsipistoin. Ompele LOVE-sana ketjupistoin 4-kertaisella oranssilla muliinilangalla ja PEACE-sana 

varsipistoin 2-kertaisella oranssilla muliinilangalla. Ompele kukat linnunsilmäpistoin 6-kertaisilla muliinilangoilla, 
korallinpunaisella, pinkillä ja ruusukullalla. 

 

Oven kahvat: Virkkaa harmaalla langalla 3 kjs, katkaise lanka. Ompele kahvat oviin. 

 
Pyörien lokasuojat: Virkkaa t.punaisella 12 kjs.  

1.-2.krs: tee krs:n alkuun aina 1 kjs (=1. ks), tee 11 ks.  

3.krs: älä tee aloitus-kjs:aa, jätä 1 s väliin, tee 1 ps, 8 ks, 1 ps. 

4.krs: älä tee aloitus-kjs:aa, jätä 1 s väliin, tee 1 ps, 6 ks, 1 ps.  

5.krs: älä tee aloitus-kjs:aa, jätä 1 s väliin, tee 1 ps, 4 ks, 1 ps. Katkaise lanka.  

6.krs: kiinnitä lanka ps:lla kappaleen reunaan ja tee kaaren ympäri 19 ks. 

7.-9.krs: ks:ita.  

10.krs: ks:ita, kavenna keskellä kerrosta 1 s. Katkaise lanka. Tee yhteensä 4 tällaista kaitaletta. Virkkaa pyörien 

kaarevaan aukkoon auton etuosassa 18 ps ja takaosassa vain pyörien vinoihin reunoihin ps:ita. Ompele sitten 

lokasuojat paikoilleen.  
 

 

 



Auton pohja: Kiinnitä musta lanka etuosan alakulmaan ps:lla.  

1.krs: 1 kjs, tee silmukoiden takareunaan 21 ks.  
2.krs: tee ks:ita ja virkkaa samalla 6. + 7. ja 16. + 17. s yhteen.  

3.-4.krs: ks:ita.  

5.krs: kiinnitä lokasuojan 4 s ps:lla, tee 12 ks ja lopuksi kiinnitä toisen lokasuojan 4 s:aa ps:lla. Katkaise lanka. 
6.krs: kiinnitä lanka ks:iden reunaan ja tee 12 ks.  

7.-14.krs: ks:ita.  

15.krs: ks:ita, tee lopussa 4 kjs.  

16.krs: ks:ita, tee krs:n lopussa 4 pylvästä aina edellisen pylvään alareunaan =20 s.  
17.-42.krs: ks:ita. Katkaise lanka.  

43.krs: jätä 5 s väliin, kiinnitä lanka seuraavaan s:aan ps:lla. 1 kjs, 9 ks.  

44.-52.krs: ks:ita. 53.krs: ks:ita, tee lopussa 5 kjs =15 s.  

54.krs: ks:ita, tee krs:n lopussa 5 pylvästä aina edellisen pylvään alareunaan =20 s.  

55.-56.krs: ks:ita. Katkaise lanka. Ompele aukot kiinni, jätä kuitenkin toiseen sivuun 12 cm aukko. 

  
Takapuskuri: Virkkaa ylhäältä päin takaosan alareunaan. Kiinnitä l.valkoinen lanka ps:lla ulkokulmaan.  

1.krs: 1 kjs, 25 ks.  

2.-3.krs: 1 kjs, 25 ks. Katkaise ja päätä lanka. 

 
Etupuskuri: Tee muuten kuten takapuskuri, mutta virkkaa nyt 29 ks. 

  

Lattian valmistaminen: Leikkaa kaavan mukaan pahvista auton lattia. Kiinnitä liimaamalla pahvin kulmiin 
mattonauhaa. Pujota lattia auton sisään ja laita 1 kivi lattian päälle sekä etu- että takapäähän. Täytä auto vanulla ja 

ompele aukko umpeen. 

 
Pyörät: Tee 2 pyörylää.  

1.krs: Virkkaa l.valkoisella langalla lankalenkkiin 1 kjs + 9 ks.  

2.krs: *1 ks, tee lisäys (= 2 ks seuraavaan s:aan)*, toista *-* =15 ks.  

3.krs: *2 ks, tee lisäys*, toista *-* =20 ks. Katkaise lanka ja vaihda työhön t.harmaa lanka.  
4.krs: *3 ks, tee lisäys*, toista *-* =25 ks.  

5.krs: *4 ks, tee lisäys*, toista *-* =30 ks. Katkaise lanka. Tee sitten toista pyörylää varten 1.-5. krs:t samoin.  

6.krs: tee edellisen s:iden takareunaan 30 ks. Katkaise lanka. Aseta purkinkansi toisen pyörylän päälle, laita hieman 

vanua päälle ja aseta ensimmäinen pyörylä päällimmäiseksi. Ompele pyörylät yhteen. Tee kaikki pyörät samoin. 

Kiinnitä pyörät paikoilleen. 

 
Sivupeili: Tee harmaasta langasta etusormesi ympäri lankalenkki ja virkkaa siihen 1 kjs + 10 ks, sulje krs ps:lla. Tee 

toinen samanlainen kappale ja kiinnitä ne peileiksi etukulmiin. 

Kaava on 50 % oikeasta koosta 
 

 

 

 
 

 

 

                                        

    

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                         
 

 

 
 

 

 
laakapisto           tikkipisto        ketjupisto     linnunsilmäpisto       varsipisto       

 

 

 
 

 

 
 

  Lattian kaava. Yhdistä kaava katkoviivojen kohdilla                             
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