
Tahiti 

Virkattu huivi 30x172 cm + hapsut 

 

Lanka: Schachenmayr Tahiti (99% puuvilla, 1% pes). 200 g bahamas 
(07687). 

Prym virkkkuukoukku: 2,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: Yhden mallikerran leveys = 9 cm ja 11 krs = 10 cm. 

Mallivirkkaus: Virkkaa piirroksen mukaan. Tee piirroksesta ensin 1.-3. 
krs:t, toista sitten 4.-7. krs:ia ja tee viimeksi 8. krs.  

2. krs:n lehdet: Virkkaa ensin 4 kjs, sitten yhteensä 8 yhteenvirkattua kp. 

Tee näistä ensimmäiset 2 kp vaakaan äsken virkatun kjs-ketjun 1. kjs:aan, 
tee seuraavat 2 kp-ryhmää (=1 lehti: 3 kp), edellisen krs:n kjs-ketjujen 

keskimmäisiin s:ihin. Koukulla on nyt 9 silmukkaa, ota lk koukulle ja vedä 

läpi. Tee sitten viimeinen vaakalehti eli virkkaa 4 kjs ja tee sitten näistä 
ensimmäiseen s:aan 2 yhteenvirkattua kp.  

3. krs:n lehdet: Virkkaa edellisen krs:n lehtiryhmän keskelle 3 

yhteenvirkattua kp + 4 kjs + 3 yhteenvirkattua kp. 

 

Aloita huivin keskeltä: Virkkaa aloitusketjuksi 95 + 3 kjs (=1. p). Aloita 
sitten mallivirkkaus piirroksen reunasta, toista 29 s:n mallikertaa 3 kertaa 

ja tee piirroksen toiseen reunaan. Virkkaa jatkossa s:t tässä 

järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 90 cm (=99 krs), ja olet viimeksi virkannut piirroksen 7. krs:n, 
virkkaa vielä 8. krs:n mukaan ks:ita. Katkaise ja päätä lanka.  

Käännä aloitusketju ylöspäin ja aloita sen toiseen reunaan huivin toinen osa siten, että virkkaat ensin 

harmaan krs:n. Tee nyt 83 cm (=91 krs) ja sitten piirroksen 8. krs. Työssä on nyt 192 krs. Älä katkaise 
lankaa. 

 

Reunavirkkaus: Virkkaa huivin vasempaan pitkään sivuun reunimmaiseen s:aan 7 p, *tee kahteen 

seuraavaan reunasilmukkaan aina 1 ks ja seuraavaan reunasilmukkaan 7 p*, toista *-*. Tee krs:n 

loppuun 1 ps. Katkaise ja päätä lanka. Tee toiseen pitkään sivuun samanlainen reunus. 

 

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

Leikkaa yhtä hapsua varten 10 n. 40 cm pitkää lankaa. Aseta langat yhteen, taita keskeltä kahtia ja vedä 

taitettu pää huivin lyhyen reunan läpi. Vedä avoin pää taitetun läpi ja kiristä. Tee yhteensä 7 tällaista 
hapsua huivin molempiin päihin. Tasaa vielä hapsujen päät. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Mallivirkkaus 

 
29 s:n mallikerta toistuu 

 

= ketjusilmukka (kjs) 
= piilosilmukka (ps) 

= kiinteäsilmukka (ks)  

= tee kiinteäsilmukka kahden edellisen kerroksen kjs-ketjujen ympäri 
 

 

= pylväs (p) 

 

= tee samaan kohtaan 3 p + 2 kjs + 3 p 
= 4 kjs ja sitten näistä ensimmäiseen s:aan 2 yhteenvirkattua kaksoispylvästä 

 

= 2. krs:n lehdet 

 
 

= 3. krs:n lehdet 
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