
 

Red Heart Soft 
Aaltokuvioinen virkattu peitto 

 

Koko: 122x92 cm 

Lanka: Red Heart Soft -lankaa 4 kerää vaaleanvihreää (9520) ja 2 

kerää tummanvihreää (9518).  
Tunisialainen koukkuamiskoukku nro 6,5 sekä tavallinen 

virkkuukoukku nro 6 tai käsialan mukaan. 

Virkkaustiheys: 1 mallikerta = 7,5 cm ja 3 krs = 5,5 cm. 
 

Tee tunisialainen ks-virkkaus näin: Poimi oikealta vasemmalle 

koukkuamiskoukulla jokaisesta aloitusketjusilmukasta 1 s siten, että 
työnnät koukun s:n läpi, ota lk koukulle ja vedä läpi. Koukulle tulee 

yhtä monta s:aa kuin on aloitusketjusilmukoita. Älä käännä työtä. 

Palaa vasemmalta oikealle päättämällä s:t eli ota lanka koukulle, vedä 

yhden s:n läpi, *ota lanka koukulle, vedä kahden s:n läpi*, toista *-* 

kunnes koukulle on jäljellä 1 s. Älä käännä työtä. Poimi s:t koukulle 

eli vie koukku edellisen kerroksen s:n pystylenkin takaa, vedä lanka 

koukulla silmukaksi, toista näin koko krs:n ajan. Palaa vasemmalta 
oikealle päättämällä. 

 

Tee tunisialainen ks-virkkaus takakautta näin: Poimi oikealta 
vasemmalle s:t koukulle eli vie koukku työn takana edellisen 

kerroksen s:n pystylenkin läpi, ota lk koukulle, vedä lanka koukulle 

silmukaksi, toista näin koko krs:n ajan. Palaa vasemmalta oikealle 

päättämällä.  
 

Tee tunisialainen p-virkkaus takakautta näin: Poimi oikealta 

vasemmalle pylväät koukulle eli ota lk koukulle, vie koukku työn 
takana edellisen kerroksen s:n pystylenkin läpi, ota lk koukulle, vedä 

lanka läpi, ota lk koukulle ja vedä 2 s:n läpi, toista näin koko krs:n 

ajan. Palaa vasemmalta oikealle päättämällä.  
 

Virkkaa tunisialaista virkkausta näin: Virkkaa aloitusketjuksi v.vihreällä langalla 144 kjs. 1.krs: jätä 1 kjs väliin ja 

aloita koukkuaminen. Kun teet paluukerrosta, vedä kahden viimeisen lenkin läpi seuraavan kerroksen väri eli 

t.vihreä lanka ja jätä v.vihreä lanka työn taakse odottamaan. 2.krs: virkkaa oikealta vasemmalle kuten edellä, 

mutta tee nyt ks-virkkaus takakautta. Vaihda työhön v.vihreä lanka, kun paluukerroksella on koukulla jäljellä 2 s 

=145 s. 3.krs: 3 kjs, *jätä 1 s väliin, tee 1 p työn takana*, toista *-* vielä kerran, *jätä 1 s väliin, tee seuraavaan 

s:aan 5 p työn takana, (jätä 1 s väliin, tee 1 p työn takana), toista sulkeet vielä 4 kertaa*, toista *-* kunnes 
työssä on jäljellä 6 s, (jätä 1 s väliin, tee 1 p työn takana), toista sulkeet vielä 2 kertaa =121 s. Kun teet 

paluukerrosta, ota lk koukulle ja vedä 3 ensimmäisen s:n läpi, *(1 kjs, ota lk koukulle ja vedä 2 s:n läpi), toista 

sulkeet vielä 4 kertaa, tee 1 kjs, ota lk koukulle ja vedä seuraavien 6 s:n läpi*, toista *-* kunnes koukulla on 
jäljellä 4 s, 1 kjs, ota lk koukulle ja vedä 4 s:n läpi =121 s. 4.krs: 1 kjs, jätä 3 p:n ryhmä väliin, (vedä seuraavan 

kjs:n läpi 1 s koukulle ja vedä seuraavan s:n pystylenkin läpi s koukulle), toista sulkeet vielä 4 kertaa, vedä 

seuraavan kjs:n läpi 1 s koukulle, *vedä seuraavan p-ryhmän keskeltä 1 s koukulle, (vedä seuraavan kjs:n läpi 1 s 
koukulle ja vedä seuraavan s:n pystylenkin läpi s koukulle), toista sulkeet vielä 4 kertaa, vedä seuraavan kjs:n läpi 

1 s koukulle*, toista *-* kunnes työssä on jäljellä 3 p:n ryhmä, vedä p-ryhmän keskeltä 1 s koukulle =145 s. Tee 

paluukerros ja vaihda lanka 2 viimeisen s:n kohdalla. Toista 2.-4. krs:ia kunnes peiton pituus on 122 cm ja olet 

viimeksi tehnyt 2. krs:n. Tee 2. krs vielä kerran.  
 

 

 

 

 



Viimeinen kerros: Virkkaa oikealta vasemmalle, työnnä koukku työn takana 2 poikkilangan läpi, ota lk koukulle ja 

vedä 3 s:n läpi, (1 kjs, tee ps työn takana eli työnnä koukku työn takana 1 poikkilangan läpi, ota lk koukulle, vedä 
läpi ja saman tien koukulla olevan s:n läpi), toista sulkeet vielä 6 kertaa, *työnnä koukku työn takana 5 

poikkilangan läpi, ota lk koukulle ja vedä 6 s:n läpi, (1 kjs, tee ps työn takana), toista sulkeet vielä 6 kertaa*, 

toista *-* kunnes työssä on jäljellä 3 s, työnnä koukku työn takana 3 poikkilangan läpi, ota lk koukulle ja vedä 4 
s:n läpi.  

Vaihda työhön tavallinen koukku. Virkkaa 1 kjs ja sitten peiton pystyreunaan 1 krs ps:ita. Katkaise ja päätä lanka. 

Tee samanlainen krs peiton toiseen pystyreunaan. 
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