
 

Merino Extrafine 85 
Luonnonvalkoinen virkattu huivi  

 

Koko: 150 cm leveys ja 80 cm korkeus keskeltä mitattuna 
Langanmenekki: SMC Merino Extrafine 85 -lankaa 450 g luonnonvalkoista 

(202). 

Virkkuukoukku Prym: Nro 6 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 10 s ja 7 krs mallivirkkausta = 10 cm. 
Mallivirkkaus: Tee piirroksen ja ohjeen mukaan tasona. Virkkaa aina krs:n 

alkuun 4 kjs ja tee krs:n viimeiset pylväät tämän ketjun yläreunaan. Tee pyl-

väsryhmät aina edellisen krs:n kjs-ketjun ympäri. Piirrokseen on harmaalla 

rajattu kaksi erilaista mallikertaa, jotka toistuvat. 

 

Virkkaa huivi yläreunasta alaspäin: Tee ensin etusormesi ympäri lankalenkki 
ja tee 1.krs: 4 kjs, tee lenkkiin 7 p. Jatka piirroksen mukaan 2.-6. krs:t. 7.-

8.krs: kuten 4. krs. 9.-10.krs: kuten 5.-6. krs. 11.-13.krs: kuten 4. krs. 14.-

15.krs: kuten 5.-6. krs. 16.-17.krs: kuten 4. krs. 18.-19.krs: kuten 5.-6. krs. 20.-

22.krs: kuten 4. krs. 23.-24.krs: kuten 5.-6. krs. 25.-26.krs: kuten 4. krs. 27.-
28.krs: kuten 5.-6. krs. 29.-31.krs: kuten 4. krs. 32.-33.krs: kuten 5.-6. krs. 34.-

36.krs: kuten 4. krs. 37.-38.krs: kuten 5.-6. krs. 39.-40.krs: kuten 4. krs. Kat-

kaise ja päätä lanka. Kiristä lopuksi aloituslenkki umpeen ja päätä lanka. 
 

Viimeistely: Levitä huivi alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Tee sitten huivin molempiin 

vinoihin reunoihin jokaisen kjs-ketjun kohdalle hapsu. Leikkaa jokaista hapsua varten n. 4 lankaa joiden pituus on 
60 cm. Aseta hapsun langat yhteen, taita keskeltä kahtia ja vedä taitettu pää huivin reunan läpi, vedä avoin pää 

taitetun läpi ja kiristä. Kun olet tehnyt 63 tällaista hapsua, ota aina kahdesta rinnakkaisesta hapsusta puolet lan-

goista, aseta yhteen ja tee niistä solmu n. 1 cm päässä huivin reunasta. Ota vielä kahdesta rinnakkaisesta solmus-

ta aina puolet langoista ja tee jälleen solmu. Tee 2 solmuriviä tähän tapaan ja tasaa lopuksi hapsujen päät. 
 

Virkkauspiirros: 

 

 

= lankalenkki 

 
= ketjusilmukka 

 

= pylväs 
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