
Tahiti 

Virkattu keltainen huivi 35x190 cm 

 

Lanka: Schachenmayr Tahiti (99% puuvilla, 1% pes) 250 g sunset (07606). 

Prym virkkuukoukku: 2,5 mm tai käsialan mukaan. 
Tiheys: Kahden mallikerran leveys = 14 cm ja 12 krs = 10 cm. 

Mallivirkkaukset: Virkkaa piirrosten ja ohjeen mukaan. 

 

Tee näin: Virkkaa aloitusketjuksi 116 kjs ja virkkaa lyhyen reunan kuviot 
piirroksen A mukaan, tee siitä a-c krs:t. Aloita aina piirros sen reunasta, 

toista 8 s:n mallikertaa 13 kertaa ja tee piirroksen toiseen reunaan. Kun 

olet tehnyt reunuksen valmiiksi, käännä aloitusketju ylöspäin ja tee siitä 

lähtien mallivirkkausta piirroksen B mukaan. Piirroksen alareunaan on 
harmaalla piirretty aloitusreunan aloitusketju ja 1. krs. Aloita tämäkin 

piirros aina sen reunasta, toista sitten 29 s:n mallikertaa 3 kertaa ja tee 

piirroksen toiseen reunaan. Virkkaa piirroksesta ensin 1.-6. krs:t ja toista 
sitten 7.-18. krs:ia. Kun huivin pituus on 187 cm (=222 krs), virkkaa vielä 

piirroksen A mukaan samanlainen reunus kuin huivin toiseen päähänkin. 

Virkkaa sitten molempiin pitkiin reunoihin piirroksen C mukaan 1 krs. 
Piirrokseen on harmaalla piirretty huivin alareuna. Kiinnitä ensin lanka 

huivin reunaan ps:lla. Tee sitten *3 kjs ja 1 p näistä ensimmäiseen s:aan, 

virkkaa huivin reunaan 2 ks*, toista *-* ja tee krs:n lopuksi 1 ps huivin reunaan. Katkaise ja päätä lanka. 
Tee toiseen pitkään reunaan samanlainen krs. 

 

Viimeistely: Levitä huivi alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.  

 

Piirros A      Piirros C   Toista 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

      8 s:n mallikerta toistuu 
 

 

= ketjusilmukka (kjs) 
= piilosilmukka (ps) 

= kiinteäsilmukka (ks)  

= pylväs (p) 
 

= tee samaan kohtaan 3 p  

 

= tee 3 yhteenvirkattua pylvästä 
= nyppy: *Ota lk koukulle, työnnä koukku edellisen krs:n kjs:n ali, ota lk koukulle ja vedä läpi*, 

toista *-* vielä 3 kertaa, ota lk koukulle ja vedä kaikkien 9 s:n läpi kerralla 



Piirros B            

             

             

             

          22 s:n mallikerta toistuu 
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