
 

Wool 125 

Huivi 

Koko: 150 x 43 cm 

Lanka: Schachenmayr Wool 125 (100% villa, 50g=n. 125m) 

Puikot Prym: 6-7 mm käsialan mukaan, virkkuukoukku 4-4,5 mm 

Tiheys: 16 s ja 28 krs helmineuletta = 10 cm ja pitsissä 8krs= 10,5 cm 

Helmineule: *1 o, 1 n*, toista *-*krs:n loppuun. Neulo muilla krs:lla 

oikeilta näyttävät s:t n ja nurjilta näyttävät s:t o. 
Reunapitsi: Virkkaa piirroksen mukaan. 

 

Huivi: Luo 243s ja neulo np:lla 1 krs n. Neulo helmineuletta ja kavenna 
joka krs:n lopussa näin: 

1.krs Op:n krs, neulo 1n, * 1o, 1n* toista *-*, kunnes jäljellä on 4 s, 

1o, nosta 2 s neulomatta kuin aikoisit neuloa ne o yhteen, 1o ja vedä 

kummatkin neulomattomat s:t yli. 

2krs. Np:n krs, neulo 1n, *1o, 1n*, toista *-*, kunnes jäljellä 4 s, 1o, 

nosta 2s neulomatta kuin aikoisit neuloa ne o yhteen, 1o ja vedä 

kummatkin nostetut s:t yli. Toista näitä kerroksia, kunnes jäljellä on 3 s. 
Päätä ne. 

Reunapitsi: Virkkaa 11 kjs ja virkkaa piirroksen mukaan (siinä 1. kjs on 

kohdassa A) virkkaamalla 3 p koukusta laskien 4. kjs:aan, sitten 5kjs, 
1p+3kjs+1p+3kjs+1p+3kjs+1p aloituksen 1. kjs:aan. Jatka piirroksen 

mukaan kerroksesta 2. Kun olet virkannut krs:n 6, toista krs:a 3-6. 

Kun työn korkeus on 88 cm ja pitsi on reunan pituinen, tee kahdella peräkkäisellä parillisella krs:lla pp:iden tilalle 
ks:t, jotta kulma muodostuu hyvin. Virkkaa huivin toiseen reunaan samoin ja lopeta pitsi kerrokseen 3 ja 4 sekä 

korvaa krs:n 4 pp 4ks:lla = 88 cm. 

Viimeistely: Kiinnitä pitsi vinoihin reunoihin virkkaamalla ks. Virkkaa huivin reunaan ks ja ota harmaalla nuolella 

merkitty kohta mukaan : 1 ks huiviin, *kiinnitys pitsiin, 3 ks huivin 3 reuna-s:aan, kiinnitys pitsiin  4 ks huivin 4 

reuna-s:aan*, toista *-*. Loppuun 2 ks huiviin. 

Virkkaa toinen reuna samoin.Levitä huivi tasaiselle alustalle, kostuta ja anna kuivua. 

 

Reunapitsin virkkauspiirros:  

 
 
 
 

 

=aloitus 

=1kjs 

=1 ks 

=1 p 

=1 pp 

=ps 
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