
Red Heart Soft 

Virkattu kolmiohuivi  

 

Tämän huivin kuviona on klassisen kaunis, virkattu ananas. Pitkin hapsuin 
viimeisteltyä huivia on ihana käyttää viileinä iltoina ja huolettomilla kävelylenkeillä. 

 

Koko: Yläreunan leveys 195,5 cm, korkeus kolmion kärjestä yläreunaan 
86 cm ilman hapsuja 

Langanmenekki:  Red Heart Soft -lankaa (100 acryylia, 100 g = 167 m), 

6 kerää harmaata (9440)  
Virkkuukoukku Prym: 5 mm tai käsialan mukaan 

 

Tiheys: 1 mallikerta piirroksen mukaan on noin 24 cm x 10 cm 
  

Tee näin: 

Aloita kolmion alakärjestä piirroksen mukaan näin: virkkaa 30 kjs. 

1. krs: Virkkaa koukusta laskien 5. kjs:aan 2 p + 2 kjs + 2 p eli simpukka, 
2 kjs ja jätä 3 kjs väliin, 1 ks, *3 kjs ja jätä 2 kjs väliin, 1 ks*, toista *–* 

vielä 4 kertaa, 2 kjs ja jätä 3 kjs väliin, simpukka seuraavaan kjs:aan, 1 kjs, 

1 p reunimmaiseen kjs:aan. 

2. krs: 3 kjs (vastaavat reunan p:stä), 1 kjs, suuri simpukka simpukan 

keskikaareen, 2 kjs, 1 ks 3-kjs:n kaareen, *3 kjs, 1 ks seuraavaan 

kaareen*, toista *–* vielä 3x, 2 kjs, suuri simpukka simpukan keskelle, 1 

kjs, 1 p 3. kjs:aan 1. krs:ssa. 

Jatka piirroksen mukaan kaikki piirretyt 17 krs ja jatka 18. krs kuten 11. 

krs eli 9-p:n viuhka tulee kumpaankin 1p+2kjs+1p keskelle sekä kummankin keskimmäisen simpukan 

kaareen. Piirrokseen on merkitty toistettavat 7 krs ja toistettava ananasmallikerta. Kun työssä on 50 krs 
ja viimeisenä on mallivirkkauksen krs 15 jatka näin: 

4 kjs, 1 simpukka simpukan keskelle, *2 kjs ja jätä väliin 3-kjs-kaari, 1 simpukka 3-kjs-kaareen, 2x (2 kjs, 

jätä 3-kjs-kaari väliin, 1 simpukka simpukan keskelle), ** 3x(2 kjs, 1 simpukka simpukan keskelle), toista 
*–**, 2 kjs, 1 simpukka viimeisen simpukan keskelle, 1 kjs, 1 p 3. kjs:aan. 

 

VIIMEISTELY 

Pujota langanpäät np:lle. Levitä kpl tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua. Leikkaa yhtä 

hapsua varten 3 kpl 30 cm pitkää lankaa. Pidä ne yhdessä ja taita kaksin kerroin, pistä koukku kjs-

kaareen ja vedä lankojen taitoskohta läpi silmuksi, pujota lankojen päät silmun läpi ja kiristä varoen. Tee 

samanlainen hapsu kaikkiin kjs-kaariin eli joka 2. kerrokseen ja aloitusreunassa joka 2. kjs-kaareen. 
 

  



 

Mallivirkkaus 

repeat = toista                                                                                                                                

 

 

 

 
 = 1 kjs eli ketjusilmukka  

= 1 ks eli kiinteä s 

= 1 p eli pylväs 
 

 = simpukka 

 

 

 = suuri simpukka 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Copyright: MEZ GmbH 
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Huhtimontie 6, 04200 Kerava  
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