
 

Catania   
Virkattu jakku 
 

 

Koko: 36/38-42/44 

Valmiin neuleen mitat: Vartalonympärys 92-106 cm, kokopituus 52-55 cm ja 

hihan sisäpituus 2 cm.  

Langanmenekki: Schachenmayr Catania -lankaa 350-450 g vaaleanpunaista 

(00226). 

Virkkuukoukku Prym: Nro 2,5 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 7 nappia. 

Tiheys: 24 s ja 10 krs mallivirkkausta = 10 cm. 

Mallivirkkaus: Virkkaa piirroksen A mukaan. Korvaa aina krs:n 1. p 3 kjs:lla ja tee 

piirroksesta ensin 1.-7. krs:t ja toista sitten 2.-7. krs:ia. Kavennukset: Kavenna 

kappaleiden reunoissa kerroksen alussa s:ita siten, että ylität kavennettavat s:t ps:in 

ja kavenna s:ita krs:n lopussa niin, että käännyt vain ennen kavennettavia s:ita 

takaisin. Reunusvirkkaus: Virkkaa piirroksen B mukaan. Korvaa krs:n 1. ks 2 kjs:lla ja 

sulje krs ps:lla tämän ketjun yläreunaan. Piirrokseen on a:lla merkitty krs:n 

aloituskohta oikean etukappaleen etukulmassa. Väli a-b on kulmakohta ja b-c on 

mallikerta joka toistuu.  

Takakappale: Virkkaa aloitusketjuksi 113-129 + 3 kjs ja aloita mallivirkkaus 

piirroksen reunasta, toista 8 s:n mallikertaa 12-14 kertaa ja tee piirroksen toiseen 

reunaan. Tee jatkossa mallivirkkausta tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 30 cm, kavenna molemmissa 

reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 3x4 s =89-105 s. Kun kädentien korkeus on 20-22 cm, jätä keskimmäiset 57 s 

pois työstä pääntietä varten ja tee olat erikseen. Kavenna sivusta lähtien olkaa varten joka krs 2-3x8 s. Tee pääntien 

toinen puoli peilikuvaksi. 

Vasen etukappale: Virkkaa aloitusketjuksi 57-65 + 3 kjs ja aloita mallivirkkaus piirroksen reunasta, toista 8 s:n 

mallikertaa 5-6 kertaa ja tee piirroksen toiseen reunaan. Tee jatkossa mallivirkkausta tässä järjestyksessä. Kavenna 

sivussa (=kappaleen oikea reuna) kädentie-s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana =45-53 s. Kun kädentien 

korkeus on 8 cm, kavenna etureunasta pääntietä varten joka 2. krs 6x4 s ja 1x5 s. Viistoa lopuksi sivusta lähtien olka 

samoin kuin takana. 

Oikea etukappale: Tee vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

Hihat: Virkkaa aloitusketjuksi 81-89 + 3 kjs ja aloita mallivirkkaus piirroksen reunasta, toista 8 s:n mallikertaa 8-9 

kertaa ja tee piirroksen toiseen reunaan. Tee jatkossa mallivirkkausta tässä järjestyksessä. Kun hihan pituus on 2 cm, 

kavenna molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka krs 3-4x4 s, sitten joka 2. krs 1x4 s, joka 3. krs 3x4 s ja kavenna 

vielä seuraavalla krs:lla molemmista reunoista 1x4 s. Kun pyöriön korkeus on 15-16 cm, katkaise lanka. 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele tai virkkaa olka-, sivu- 

ja hihasaumat sekä kiinnitä hihat. Virkkaa etureunoihin, pääntien reunaan sekä helmaan 1 krs piirroksen B mukaan. 

Kiinnitä lopuksi napit vasempaan etureunaan ja napit ne oikean etukappaleen reunuksen pylväsryhmien pylväiden 

väleihin.  

 

= ketjusilmukka 

= piilosilmukka 

= kiinteäsilmukka 

= pylväs 

 

 

= tee samaan kohtaan 2 pylvästä 

 

= tee samaan kohtaan 3 pylvästä 

 

= tee samaan kohtaan 4 pylvästä ja jokaiseen väliin aina nirkko: virkkaa 3 kjs ja sitten 1 ks näistä 

ensimmäiseen ketjusilmukkaan 
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Virkkauspiirros B 
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