
Catania 

Virkattu melonilaukku 
 

Koko: 25x15 cm.  

Langanmenekki: SMC Catania (50 g = 125 m) -lankaa 50 g kutakin: 

Punaista (00252), keltavihreää (00392), vihreää (00419) ja mustaa 

(00110).  
Prym virkkuukoukku: Nro 2,5 tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 22 cm pitkä vetoketju. Tiheys: 21 s ja 16 krs puolipyl-

väitä = 10 cm.  

Virkkauksesta: Virkkaa puolipylväitä edestakaisin, korvaa aina krs:n 1. 
puolipylväs 2 kjs:lla.  

 

Aloita sivun keskeltä ylhäältä: Virkkaa punaisella langalla 4 + 3 kjs. 1.krs: 
jätä 3 kjs väliin, tee 2 puolip, tee seuraavaan s:aan 5 puolip, sitten aloi-

tusketjun toiseen reunaan 3 puolip, käännä työ =11 s. 2.krs: 2 kjs, 2 

puolip, tee seuraaviin 5 s:aan kuhunkin 2 puolip, tee 3 puolip, käännä työ. 3.krs: 2 kjs, 2 puolip, *1 puolip, lisää 1 
puolip (=virkkaa 2 puolip seuraavaan s:aan)*, toista *-* vielä 4 kertaa, tee 3 puolip, käännä työ =21 s. 4.krs: 2 

kjs, 2 puolip, *2 puolip, lisää 1 puolip*, toista *-* vielä 4 kertaa, tee 3 puolip, käännä työ =26 s. 5.krs: 2 kjs, 2 

puolip, *3 puolip, lisää 1 puolip*, toista *-* vielä 4 kertaa, tee 3 puolip, käännä työ =31 s. 6.krs: 2 kjs, 2 puolip, 
*4 puolip, lisää 1 puolip*, toista *-* vielä 4 kertaa, tee 3 puolip, käännä työ =36 s. 7.-18.krs: jatka puolipylväitä ja 

lisää samalla joka krs 5 s kuten edellä, lisäysten väliin tulee aina 1 uusi silmukka. HUOM: Tee 17.-18. krs:t kelta-

vihreällä ja 19. krs vihreällä. Kun vaihdat väriä kerroksen lopussa, tee jo edellisen krs:n viimeinen läpiveto seu-

raavan krs:n värillä. 19.krs: 2 kjs, 2 puolip, *17 puolip, lisää 1 puolip*, toista *-* vielä 4 kertaa, tee 3 puolip, 
käännä työ =101 s.  

Katkaise langat ja tee toinen sivukappale samoin. Ompele mustalla langalla sivuihin meloninsiemeniksi laakapis-

toja kuvan mukaan. 
 

Reuna- ja pohjakaitale: Virkkaa vihreällä langalla 2 + 1 kjs. 1.krs: jätä 1 kjs väliin, tee 2 ks. Jatka edestakaisin. 2.-

7.krs: 1 kjs, tee 2 ks. 8.krs: 1 kjs, tee 2 ks joka s:aan. 9.-14.krs: 1 kjs, 4 ks. 15.krs: 1 kjs, lisää 1 s (=tee 2 ks seuraa-
vaan s:aan), tee 2 ks, lisää 1 s =6 s. 16.-21.krs: 1 kjs, 6 ks. 22.krs: 1 kjs, lisää 1 s, tee 4 ks, lisää 1 s =8 s. 23.-

59.krs: jatka ks:ita ja lisää samalla joka 7. krs molemmissa reunoissa 1 s. 44. krs:lla työssä on 14 s. 60.krs: kavenna 

molemmissa reunoissa 1 s =12 s. 61.-66.krs: 1 kjs, 12 ks. 67.-95.krs: jatka ks:ita ja kavenna samalla joka 7. krs 

molemmissa reunoissa 1 s. Työssä on jäljellä 2 s. 96.-101.krs: 1 kjs, 2 ks. Katkaise lanka. 
 

Viimeistely: Virkkaa reuna- ja pohjakaitale sivukappaleiden väleihin ps:in. Virkkaa ranneketta varten vihreällä lan-

galla 54 + 1 kjs. 1.krs: jätä 1 kjs väliin, tee 54 ks. Käännä työ. 2.-4.krs: 1 kjs, tee 54 ks, käännä työ. Katkaise lopuk-
si lanka. Virkkaa laukun yläreunaan punaisella langalla 2 krs ks:ita, tee aina krs:n alkuun 1 kjs ja sulje krs ps:lla. 

Ompele sitten aukkoon vetoketju ja kiinnitä lopuksi ranneke kaksinkertaisena toiseen sivuun. 
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