
Catania 

Lapsen virkattu toppi 

 

Koko:128/134(140/146) cm 

Lanka: Schachenmayr Catania (100% puuvilla)  
50(100) g tummanpunaista (00425) sekä 50 g molempiin kokoihin 

ruskeakirjavaa (00426), lohenpunaista (00427), vaaleanpunaista 

(00423) ja laventelia (00422). 
Prym virkkuukoukku: 2,5 ja 3,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 18 s ja 23 krs kiinteitä silmukoita = 10 x 10 cm. 23 s ja 28 krs 

tähtivirkkausta = 10 x 10 cm. 
Vaatteen mitata: Rinnanympärys 62(68) cm ja pituus 33 cm + 

niskalenkki. 

Virkkauksista: Korvaa aina krs:n 1. p 3 kjs:lla. 

Tähtivirkkaus: S-luku on jaollinen 2 s:lla + 7 s. 1.krs: (op) jätä 1 kjs väliin, 

vedä seuraavien 5 s:n läpi lankalenkit koukulle (=6 s), ota lk koukulle ja 

vedä lenkkien läpi, tee 1 kjs, 6 s-lenkin yläpuolelle tuli pieni aukko. *Vedä 

lanka äsken muodostuneen aukon läpi lenkiksi koukulle, vedä sitten 
lenkkiryhmän viimeisen lenkin (sivusuunnassa) läpi lanka koukulle, vedä 

lanka läpi samasta kjs:sta kuin vedit lenkkiryhmän viimeisen lenkin ja vedä 

seuraavien 2 kjs:n läpi lenkit koukulle, ota lk koukulle ja vedä näiden 6 
lenkin läpi, tee 1 kjs*, toista *-* ja virkkaa viimeiseen kjs:aan 1 puolip. 

2.krs: (np) 2 kjs, tee 2 puolip jokaisen tähden yläpuolella olevaan aukkoon ja tee lopuksi 1 puolip. 3.krs: 

3 kjs, vedä näistä 2. kjs:n läpi lankalenkki koukulle, tee samoin 3. kjs:n läpi, vedä sitten seuraavien 3 

puolip:n läpi lenkit koukulle =6 s. Ota lk koukulle ja vedä lenkkien läpi, tee 1 kjs. Toista sitten 1. krs:n 
mukaan *-* ja tee viimeiseen s:aan 1 puolip. Toista jatkossa 2.-3. krs:ia.  

Raidoitus: Virkkaa 2 krs kullakin: laventelilla, tummanpunaisella, vaaleanpunaisella, ruskeakirjavalla, 

laventelilla, lohenpunaisella, tummanpunaisella, vaaleanpunaisella, ruskeakirjavalla ja laventelilla. 
Tolppavirkkaus: Kiinnitä lanka työn oikean puolen reunaan ps:lla. *Tee 12 kjs, jätä koukulla oleva kjs 

väliin, tee ketjuun 1 ps, 1 kjs, 1 ks, 2 puolip, 3 p, 4 kp, jätä edellisen kerroksen 3 s väliin ja tee 1 ps*, toista 

*-* ja tee krs:n lopussa 3:teen kjs:aan 1 ks.  
Verkkovirkkaus: 1.krs: 1 kjs, *1 ks, 5 kjs, jätä 3 s väliin*, toista *-* ja tee 1 ks. 2.krs: 6 kjs, *tee kjs-ketjuun 

1 ks, 5 kjs*, toista *-* ja tee krs:n lopussa 1 kp. 3.krs: 1 kjs, tee kp:seen 1 ks, *5 kjs, tee 5 s:n ketjuun 1 

ks*, toista *-* ja tee krs:n lopussa 1 ks kolmanteen kjs:aan. 

 
Takakappale: Virkkaa aloitusketjuksi laventelin värisellä langalla paksummalla koukulla 73(79) kjs ja 

aloita tähtivirkkaus raidoittaen. Työhön tulee 34(37) tähteä. Kun kappaleen korkeus on n. 8,5 cm ja 

olet viimeksi tehnyt lohenpunaiset krs:t, vaihda työhön ohuempi koukku ja tee lohenpunaisella langalla 
tolppavirkkauskerros. Työhön tulee 18(19) tolppaa. Vaihda työhön paksumpi koukku ja kiinnitä 

tummanpunainen lanka työn vasempaan reunaan nurjalla puolella tolpan kärkeen 1 ps:lla. *Tee 3 kjs ja 

sitten seuraavan kuvion kärkeen 1 ps*, toista *-* =73(79) s. Aloita sitten samalla värillä tähtivirkkaus 

raidoittaen. Työhön tulee jälleen 34(37) tähteä ja 73(79) s. Kun olet tehnyt tähtivirkkausta n. 6 cm ja 

tehnyt viimeksi laventelinväriset krs:t, tee 1 krs ks:ita tummanpunaisella siten, että kavennat samalla 

16(18) s tasavälein =57(61) s.  

Vaihda työhön ohuempi koukku ja tee verkkovirkkausta 3 krs lohenpunaisella langalla. Virkkaa vielä 

tummanpunaisella langalla paksummalla koukulla 1 krs ks:ita. 

 

Etukappale: Virkkaa kuten takakappale, mutta tee yläreunaan 2 bikinikolmiota ruskeakirjavalla langalla 
ja paksummalla koukulla. Virkkaa kappaleen oikeasta reunasta lähtien 28(30) ks. Jatka näillä s:illa ks:ita 

edestakaisin ja kavenna kädentien reunassa joka krs 13(14)x1 s sekä samalla pääntien reunassa joka 2. 



krs 14(15)x1 s. Kun kolmion korkeus on 28(30) krs ja työssä on jäljellä 1 s, katkaise lanka. Tee toinen 

kolmio samoin. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 
Ompele sivusaumat. Virkkaa helmaan ohuemmalla koukulla tummanpunaisella langalla reunus. 1.krs: tee 

ks:ita ja sulje krs ps:lla. 2.krs: 1 kjs, *1 ks, 1 kjs, 1 ks, 5 kjs, jätä 3 s väliin*, toista *-* ja sulje krs ps:lla. 3.krs: 

1 kjs, *tee 1 ks ja sitten kjs-ketjuun 11 p*, toista *-*, sulje krs ps:lla. Virkkaa sitten ohuemmalla koukulla 
ja tummanpunaisella langalla takakappaleen yläreunaan ja kolmioiden reunaan *1 ks, jätä 2 s väliin, tee 

seuraavaan s:aan 5 p, jätä 2 s väliin*, toista *-* ja sulje krs ps:lla. Virkkaa vielä niskalenkkiä varten 

ohuemmalla koukulla tummanpunaisella langalla 50 cm pitkä kjs-ketju. Tee tähän ketjuun 2 krs ks:ita ja 
kiinnitä sitten kaitaleen päät etukappaleen kolmioiden kärkiin. 
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