
Catania ja Corsica 

Naisen virkattu toppi 

 

Koko: XS(S)M(L)XL 

Lanka: Schachenmayr Corsica 100(100)100(150)150 g 
ruskeakirjavaa (00086).  

Schachenmayr Catania 150(200)200(250)250 g burgundinpunaista 

(00394) sekä 100(100)150(200)200 g ruskeakirjavaa (00426). 
Prym virkkuukoukku: 3 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 19 s ja 37 krs mallivirkkaus 1. =10 x 37 cm. 19 s ja 6 krs 

mallivirkkaus 2. = 10 x 10 cm. 
Vaatteen mitat: Rinnanympärys 76(86)96(106)116 cm ja pituus 

55(56)57(58)59 cm. 

Virkkauksista: Korvaa aina krs:n 1. puolip 2 kjs:lla, 1. p 3 kjs:lla ja 1. kp 

4 kjs:lla. 

2. kerroksen pitsiraita: 1.krs: 1 kjs (=1. ks), *5 kjs, jätä 3 s väliin, tee 1 

ks*, toista *-*. 2.krs: 3 kjs (=1. p), tee kjs-ketjuun 1 p, *3 kjs, tee 2 

yhteenvirkattua pylvästä siten, että 1. p tulee samaan ketjuun kuin 
edellinenkin p ja 2. p tulee seuraavaan ketjuun*, toista *-*, tee krs:n 

lopussa 3 kjs, 1 p. 

Mallivirkkaus: 1.: Virkkaa 2 krs puolipylväitä Corsicalla, sitten 
ruskeakirjavalla Catanialla 1 krs puolipylväitä ja 2 krs:n pitsiraita. Tee 

burgundinpunaisella Catanialla 7 krs pylväitä, sen jälkeen 

ruskeakirjavalla Catanialla 2 krs puolipylväitä ja 2 krs:n pitsiraita. Tee 

2 krs puolipylväitä Corsicalla, sitten ruskeakirjavalla Catanialla 3 krs puolipylväitä ja burgundinpunaisella 
Catanialla 1 krs pylväitä. Sen jälkeen Corsicalla 2 krs puolipylväitä, 2 krs:n pitsiraita ja 2 krs puolipylväitä. 

Tee burgundinpunaisella Catanialla 3 krs pylväitä, sen jälkeen ruskeakirjavalla Catanialla 2 krs 

puolipylväitä, 2 krs:n pitsiraita ja 2 krs puolipylväitä = 37 krs.  
Mallivirkkaus 2.: 1.krs: tee kaksoispylväitä. 2.krs: tee pylväitä. Toista 1.-2. krs:ia. 

Silmukoiden kavennus reunoissa: Ylitä kavennettavat silmukat krs:n alussa ps:in ja käänny krs:n lopussa 

takaisin ennen kavennettavia silmukoita. 
 

Takakappale: Virkkaa aloitusketjuksi ruskeakirjavalla Corsicalla 93(105)113(125)133 kjs ja aloita 

mallivirkkaus 1. raidoittaen. Kavenna samalla molemmissa reunoissa joka 4. krs 7x1 s ja sitten joka 2. krs 

3x1 s =73(85)93(105)113 s. Kun kappaleen korkeus on 36 cm (=36 krs), kavenna molemmissa 
reunoissa kädentietä varten joka krs 1x2(3)4(5)6 s, 1x2(2)3(4)4 s, 1x1(2)2(2)3 s ja 4x1 s 

=55(63)67(75)79 s.  

HUOM: Kun olet tehnyt raidoituksen valmiiksi (=37 krs), aloita burgundinpunaisella Catanialla 
mallivirkkaus 2. Kun kädentien korkeus on 17(18)19(20)21 cm, jätä keskimmäiset 21(23)23(23)23 s 

pääntietä varten pois työstä ja tee ensin pääntien toinen puoli. Jätä vielä pääntien reunassa pois työstä 

1x11 s. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)23 cm, katkaise lanka. Olalle jäi 6(9)11(15)17 s. Tee 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale: Tee kuten takana kunnes kädentien korkeus on 3(4)5(6)7 cm. Jätä nyt keskimmäiset 

23(25)25(25)25 s pääntietä varten pois työstä ja tee ensin pääntien toinen puoli. Jätä vielä pääntien 

reunassa pois työstä joka krs 1x4 s, 1x3 s, 1x2 s ja 1x1 s. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)23 

cm, katkaise lanka. Olalle jäi 6(9)11(15)17 s. Tee pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 



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

Ompele olka- ja sivusaumat. Virkkaa vielä pääntien ja kädenteiden reunaan burgundinpunaisella 

Catanialla 1 krs ks:ita. 

 
Taka- ja etukappale       
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