
Peach Cotton 

Naisen virkattu pitsijakku  

 

Lanka: Schachenmayr Peach Cotton (60% puuvilla, 40% akryyli)  
Prym virkkuukoukku: Nro 3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 25 s ja 17 krs ribbivirkkausta sekä 19 s ja 10 krs mallivirkkausta = 10 cm 

Mallivirkkaukset: Ribbivirkkaus: tee piirroksen A mukaan, korvaa aina krs:n 1. ks 2 
kjs:lla. Tee piirroksesta ensin 1.-4. krs:t ja toista sitten 3.-4. krs:ia.  

Mallivirkkaus: virkkaa piirroksen B mukaan, korvaa aina krs:n 1. pylväs 3 kjs:lla. Tee 

piirroksesta ensin 1.-3. krs:t ja toista sitten 2.-3. krs:ia.  
Reunusvirkkaus: virkkaa piirroksen C ja ohjeen mukaan. 

 

Koko  S L 
Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 92 120 cm 

kokopituus  61  61 cm 

Langan menekki 
Schachenmayr Peach Cotton -lankaa 

vaaleaa farkkua (00150) 350 450 g 

 

 

 

Takakappale Virkkaa aloitusketjuksi 114-150 + 3 kjs ja aloita ribbivirkkaus piirroksen A oikeasta 

reunasta, toista 6 s:n mallikertaa 19-25 kertaa ja tee piirroksen toiseen reunaan. Virkkaa jatkossa s:t 

tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 15 cm, aloita mallivirkkaus piirroksen B mukaan ja 

kavenna samalla 1. krs:lla 26-34 s tasavälein =89-117 s. Työhön tulee 14 s:n mallikertoja 6-8 

kappaletta. Kun kappaleen korkeus on 34-30 cm ja olet viimeksi virkannut työn oikean puolen 
kerroksen, katkaise lanka. Virkkaa sitten hihaa varten 14 kjs, virkkaa takakappaleen s:illa mallivirkkausta 

ja virkkaa krs:n loppuun toista hihaa varten 14 kjs. Jatka näillä 117-145 s:illa mallivirkkausta. Kun olet 

hihan alareunan jälkeen virkannut 20-24 cm, jätä molemmissa reunoissa pois työstä olkaa varten joka 
krs 7x5-7 s. Kun jätät krs:n lopussa silmukoita pois työstä, käänny vain ennen niitä takaisin ja kun jätät 

krs:n alussa silmukoita pois työstä, ylitä ne piilosilmukoin.  

HUOM: Kun olet hihan alareunan jälkeen virkannut 25-29 cm, jätä keskimmäiset 47 s pois työstä 

pääntietä varten ja tee ensin toinen puoli. Tee olan viistotus loppuun. Virkkaa pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 

 

Oikea etukappale Virkkaa aloitusketjuksi 60-78 + 3 kjs ja aloita ribbivirkkaus piirroksen A oikeasta 
reunasta, toista 6 s:n mallikertaa 10-13 kertaa ja tee piirroksen toiseen reunaan. Virkkaa jatkossa s:t 

tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 15 cm, aloita mallivirkkaus piirroksen B mukaan ja 

kavenna samalla 1. krs:lla 14-18 s tasavälein =47-61 s. Työhön tulee 14 s:n mallikertoja 3-4 kappaletta. 
Aloita samalla kappaleen oikeassa reunassa pääntien viistotus eli kavenna ensin joka krs 7x1 s ja vielä 

joka 2. krs 19x1 s. Kun kappaleen korkeus on 34-30 cm ja olet viimeksi virkannut työn oikean puolen 

kerroksen, katkaise lanka. Virkkaa sitten hihaa varten 14 kjs ja virkkaa etukappaleen s:illa mallivirkkausta. 

Jatka kaikilla s:illa mallivirkkausta ja pääntien kavennuksia. Kun olet hihan alareunan jälkeen virkannut 20-

24 cm, viistoa olka kuten takana. 

 
Vasen etukappale Virkkaa oikean etukappaleen peilikuvaksi. 

 

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

Ompele tai virkkaa olkasaumat. Virkkaa etukappaleiden etureunoihin ja takakappaleen pääntien 



reunaan peruskerros (vihreällä piirretty kerros piirroksen C mukaan). *Tee 1 ks reunaan, 2 kjs, jätä n. 

1,5 cm väliin*, toista *-*. 1 ks + 2 kjs = n. 1,7 cm. Tee ribbivirkkausten reunoihin aina 9 ks, 

etureunoihin 27 ks ja takakappaleen pääntien reunaan 16 ks. Työhön tulee näin yhteensä 88 ks ja 

niiden väleihin kjs-ketjut. Virkkaa sitten viuhkakuviot, aloita oikean etukappaleen alakulmasta. Virkkaa 
ensin 5 kjs, jätä 4 s väliin tee seuraavaan s:aan viuhka (=3 p + 2 kjs + 3 p), *tee peruskerroksen ks:aan 

1 ps ja kjs-ketjuun 2 ps sekä ks:aan 1 ps, virkkaa sitten edellisen krs:n viuhkan kjs-ketjuun viuhka ja sen 

1. pylvääseen 1 p, 3 kjs, tee edellisen krs:n viuhkan kjs-ketjuun viuhka*, toista *-*. Työhön tulee 88 krs 
viuhkoja. Virkkaa sitten reunuksen ulkoreunaan suuria viuhkoja 22 kappaletta (punaisella piirroksessa). 

Katkaise ja päätä lopuksi lanka.  

Virkkaa molempiin hihansuihin samanlaiset peruskerrokset kuin miehustaan nyt siten, että niihin tulee 
24-28 ks ja niiden väleihin kjs-ketjut. Virkkaa sitten näihin s:ihin viuhkoja 24-28 krs ja tee ulkoreunaan 

6-7 suurta viuhkaa. Katkaise ja päätä lanka. Ompele tai virkkaa lopuksi sivu- ja hihasaumat. 

 
Piirros A   Piirros B   Piirros C  

 

 

 
 

 

 

 
                  6 s:n mallikerta           14 s:n mallikerta 

                        toistuu                  toistuu 
 

= aloitus 

= ketjusilmukka (kjs) 
= piilosilmukka (ps) 

= kiinteäsilmukka (ks) 

 

= pylväs (p) 

 

= virkkaa työn oikean puolen krs:lla pylväs edellisen kerroksen pylvään varren ympäri etukautta 
 

= virkkaa työn takana pylväs edellisen kerroksen pylvään varren ympäri takakautta 

  

= kaksoispylväs (kp)    takakappale               oikea etukpl 
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