
Catania  
Virkattu tunika 
 
Koko: 36-40 

 

Valmiin neuleen mitat:  

Vartalon ympärys 94 cm 

koko pituus n. 70 cm 

hihan sisäpituus 33 cm 

 

Lanka: Schachenmayr Catania, 100 % puuvillaa, 50 g = 125 m.     

valkoista (00106) 750 g    turkoosia (00165) 50 g  

Virkkuukoukku Prym: Nro 2,5-3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 4-5 mallikertaa ja 12 krs = 10 cm. 

 

Mallivirkkaus: Virkkauksen mallikerta on jaollinen 6 kjs:lla + 1 + 3 kjs kääntymiseen. Virkkaa 

mallivirkkausta piirroksen A ja ohjeen mukaan, toista 3.-6. krs:ia. 

Reunukset: Tee reunukset puolipylväin (=puolip), käänny tällöin aina 2 kjs:lla tai 

kiinteinsilmukoin (=ks), käänny tällöin aina 1 kjs:lla. 

Reunusten raidoitus: 1.krs: virkkaa valkoisella. 2.krs: tee kääntymis-kjs:t turkoosilla langalla ja 

virkkaa sitten puolip:itä tai ks:ita. Vedä lanka viimeisen s:n läpi, älä kuitenkaan katkaise sitä. 

3.krs: aloita siitä reunasta jossa on valkoinen lanka, vedä lanka 2. krs:n yläreunaan ja tee 

kääntymis-kjs:t. Virkkaa krs. 4.-5.krs: tee vastaavasti kuin 2.-3. krs:t. 

 

Etukappale: Virkkaa valkoisella langalla 133 + 2 kjs ja tee 5 krs puolip:itä raidoittaen alussa 

olevan ohjeen mukaan. Aloita sitten valkoisella langalla mallivirkkaus piirroksen A mukaan. 

Kun olet virkannut mallivirkkausta 38,5 cm (=46 krs), jätä kappaleen keskelle piirroksen mukaan 6 cm leveä aukko halkiota varten ja 

virkkaa ensin toinen puoli. Kun olet virkannut mallivirkkausta 44 cm (=53 krs), aloita sivureunassa raglankavennukset piirroksen krs:lta 

54. lähtien. Toista 54.-57. krs:ia 4 kertaa (=16 krs) ja tee lopuksi piirroksen krs:t 70.-74. pääntien viistotusta varten. Virkkaa halkion 

toinen puoli vastaavasti. 

Takakappale: Virkkaa kuten edessä, mutta älä tee halkiota ja pääntietä. Aloita molemmissa reunoissa raglankavennukset samalla 

korkeudella kuin edessä ja virkkaa niitä 22,5 cm:n ajan (=27 krs). Työstä kapenee molemmista reunoista 7 kuviota ja kappaleen 

korkeudeksi tulee 69,5 cm (=80 krs mallivirkkausta). 

Vasen hiha: Virkkaa valkoisella langalla 67 + 1 kjs ja tee 5 krs ks:ita raidoittaen alussa olevan ohjeen mukaan. Aloita sitten mallivirkkaus, 

työhön tulee 11 mallikertaa. Aloita 5. krs:n alussa lisäykset ja tee niitä molemmissa reunoissa hihan lisäyspiirroksen B mukaan, toista 5.-

10. krs:ia 5 kertaa ja tee vielä krs:t 5.-7. kerran. Työhön tulee 17 mallikertaa ja 37 krs, hihan pituus on nyt 33 cm. Aloita sitten 

molemmissa reunoissa raglankavennukset kuten takana. Kun hihan pituus on 48,5 cm ja olet tehnyt 58 krs mallivirkkausta, tee pääntien 

viistotus piirroksen C mukaan (=krs:t 59.-64.). Hihan koko pituudeksi tulee 55,5 cm. 

Oikea hiha: Tee vasemman hihan peilikuvaksi. 

Viimeistely: Aseta kappaleet kosteitten liinojen alle mittoihinsa ja anna kuivua. Ompele raglan-, hiha- ja sivusaumat, jätä kuitenkin 

helmaan 13 cm:n halkiot. Virkkaa sivuhalkioiden reunaan 1 krs ks:ita turkoosilla langalla. Virkkaa halkion ja pääntien reunaan 5 krs 

puolipylväitä raidoittaen alussa olevan ohjeen mukaan. Ompele lopuksi reunuksen päät halkion alareunaan. 

 

                          ½ etu- ja ½ takakappaletta             Vasen hiha 
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                   kerta 

Mallivirkkauksen piirros A, piirroksessa on myös halkio, raglankavennukset ja etukappaleen pääntie 

 

 

Virkkauspiirros B, hihan lisäykset                               Virkkauspiirros C, hihojen yläreunan kavennukset 

 

 

 

 

 

 

 

Piirrosten selitykset: 

        = ketjusilmukka 

       = puolipylväs 

          

        = kiinnitä lanka tähän 

 

     = piilosilmukka 

                       

                     = pylväs 

 

 

= virkkaa yhteen s:aan 4 pylvästä. Virkkaa seuraavalla krs:lla 4 yhteenvirkattua pylvästä näihin s:ihin. 

 

 

 
Copyright: MEZ GmbH 

 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6, 04200 Kerava  

puh 09-274871    


