
 

Red Heart Soft 

Kukonaskelkuvioinen peitto 

 
 

Peiton koko: 115 x 137 cm 

Langan menekki: Red Heart Soft väri A musta: 5x100g väri B valkoinen 4x 100g 

Virkkuukoukku Prym: nro 5 tai käsialan mukaan 

Virkkauksesta: Peitto tehdään kirjovirkkauksena kukonaskelkuvioisena, jolloin 

työssä on koko ajan 2 eriväristä lankaa. Toisella langalla virkataan pylväitä ja toinen 

lanka kulkee työn takana silmukoiden sisällä seuraavaan värikohtaan. Kun vaihdat 

väriä, tee jo edellisen silmukan viimeinen läpiveto seuraavan värikohdan värillä. 

Kun vaihdat väriä, pidä aina B-väri A-värin edessä. Muista kuljettaa levossa olevaa 

lankaa kappaleen sivuun saakka, jottei reunoista tule ohuempia kuin keskiosasta. 

 

Tee näin: Virkkaa A-värillä 156 kjs. Jätä 2 kjs väliin ja tee 154 p. Aloita sitten 

kirjovirkkaus näin: 1. krs: (op) A-värillä 2 kjs ja 3 p, B-värillä 2 p, *A-värillä 6 p, B-

värillä 2 p*, toista*-* vielä 17 kertaa ja tee krs:n lopussa A-värillä 5 p.  

2 krs: Tee krs:n alkuun 2 kjs ja sitten 1 p jokaisen p:n päälle samoilla väreillä kuin 

1. krs:lla. Jatka virkkaamista piirroksen mukaan siten, että reunaan tulee aina 2 kjs 

ja sitten 1 p samalla värillä kuin piirroksen 1. p. Tee seuraavaksi piirroksen 3. krs. 

Toista piirroksen 1.-8. krs:a yhteensä 12 kertaa. Tee lopuksi A-värillä 2 kjs ja sitten 

1 krs pylväitä. 

Reunukset: 1. krs: Virkkaa A-värillä peiton yläkulmaan 1 ps + 3 kjs + 1 p, *1kjs, jätä 2 s väliin, tee 2 p:n väliin 1 p*,  

toista *-*. Virkkaa seuraavaan kulmaan 2 p samaan väliin, sitten kulman kohtaan 2 kjs. Tee sivuun 1. krs:n kohdalle 2 p ja 

sen jälkeen joka krs:n kohtaan 1 p sekä väliin aina 1 kjs. Virkkaa muut sivut vastaavasti. Sulje krs ps:lla. 

2. krs: Korvaa krs:n 1. p 3 kjs:lla ja tee sitten jokaiseen p:seen ja kjs:aan 1 p. Tee kulmien 2 kjs:n ketjuihin aina 2 p + 2 kjs + 

2 p. Sulje krs ps:lla. 

3. krs: Korvaa krs:n 1 p 3 kjs:lla ja tee *1 p, 1 kjs, jätä 1 s väliin*, toista *-* ja tee kulmiin aina 2 p + 2 kjs + 2 p. Sulje krs. 

4. krs: Kuten 2. krs 

5. krs: Kuten 3. krs, Katkaise lanka. 

6. krs: B-värillä, tee jokaiseen 1 s:n ketjuun 1 p ja väliin aina 1 kjs. Tee kulmaketjuihin 2 p + 2 kjs + 2 p. Sulje krs ps:lla. 

7. krs: Tee kuten 6. krs, mutta virkkaa nyt pylväiden tilalle puolipylväitä. 

Viimeistely: Levitä peitto alustalle mittoihisa, kostuta ja anna kuivua. 

 

Kukonaskelkuvion ruutupiirros:    

 

  A-väri: musta 

  B-väri: valkoinen 
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