
Peach Cotton 

Naisen virkattu jakku S(L) 

 

Lanka: Schachenmayr Peach Cotton (60% puuvilla, 40%akryyli).  
500(600) g persikan väristä (00130). 

Prym virkkuukoukku: 4,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 20 s ja 9 krs mallivirkkausta = 10 x 10 cm. 
Vaatteen mitat: Rinnanympärys n. 114(130) cm, pituus 75 cm ja hihan 

sisäpituus 27 cm. 

Mallivirkkauksesta: Virkkaa piirroksen mukaan. Korvaa aina krs:n 1. p 3 
kjs:lla ja 1. ks 2 kjs:lla. Tee piirroksesta ensin 1.-4. krs:t ja toista sitten 3.-4. 

krs:ia. 

 

Takakappale: Virkkaa aloitusketjuksi 130(146) + 3 kjs. 1.krs: jätä 3 kjs 
väliin (=1. p), tee 2 p, *jätä 2 s väliin. tee 1 p, sitten 3 kjs ja äsken virkatun 

pylvään varren ympäri 3 p, jätä 2 s väliin ja tee 3 p*, toista *-*. Jatka 

virkkaamista näillä 16(18) mallikerralla piirroksen mukaan, tee siitä 

seuraavaksi 3. krs. Kun kappaleen korkeus on n. 48(46) cm eli 43(41) krs, 
virkkaa hihaa varten krs:n loppuun 48 kjs. Korvaa krs:n 1. p 3 kjs:lla ja tee 

sitten hihan ketjusilmukoihin 6 uutta mallikertaa. Virkkaa hihan jatkoksi 

takakappaleen s:t. Kiinnitä sitten erillinen lanka krs:n loppuun ps:lla ja 
virkkaa 48 kjs toista hihaa varten. Virkkaa takakappaleen jatkoksi hihan 6 

uutta mallikertaa. Jatka näillä kaikilla s:illa mallivirkkausta kunnes koko kappaleen korkeus on 72 cm ja 

olet virkannut yhteensä 65 krs. Katkaise lanka. 

 

Oikea etukappale: Virkkaa aloitusketjuksi 90(98) + 3 kjs. Aloita mallivirkkaus kuten takana. Kun 

kappaleen korkeus on n. 48(46) cm eli 43(41) krs, virkkaa hihaa varten krs:n loppuun 48 kjs. Korvaa 

krs:n 1. p 3 kjs:lla ja tee sitten hihan ketjusilmukoihin 6 uutta mallikertaa. Virkkaa hihan jatkoksi 

etukappaleen s:t. Jatka näillä kaikilla s:illa mallivirkkausta kunnes koko kappaleen korkeus on 72 cm ja 

olet virkannut yhteensä 65 krs. Katkaise lanka. 

 

Vasen etukappale: Tee oikean etukappaleen peilikuvaksi. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna 
kuivua. Ompele olkasaumat. Virkkaa helmaan 1 ks jokaisen s:n kohdalle. Tee näihin s:ihin edestakaisin 

3 cm ks:ita, katkaise ja päätä lanka. Virkkaa sitten oikean etukappaleen helmareunuksen sisäreunaan 7 

ks ja sen jälkeen etureunaan jokaisen krs:n kohdalle 2 ks ja takakappaleen pääntien reunaan 1 ks 
jokaisen s:n kohdalle, virkkaa vasemman etukappaleen etureunaan vastaavasti ks:ita kuin oikean 

etukappaleen etureunaan. Virkkaa näillä s:illa ks:ita 3 cm, katkaise ja päätä lanka. Virkkaa toisen hihan 

suuhun 2 ks jokaisen krs:n kohdalle ja tee sitten 3 cm ks:ita edestakaisin. Katkaise ja päätä lanka. Virkkaa 
toinen hihansuureunus samoin. Ompele lopuksi sivu- sekä hihasaumat.  
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Virkkauspiirros 

 

 

= ketjusilmukka (kjs) 
= pylväs (p) 

= kiinteäsilmukka (ks)  

 

 

 
 

                     8 s:n mallikerta  

toistuu 

    

 

 

Takakappale     Oikea etukappale 

 


