
Anchor Metallic  

Virkatut joulupallot, punainen ja valkoinen 

 

Koko: Pallon halkaisija n. 7,5 cm.  

Tarvikkeet: Anchor Artiste Metallic (25 g = 100 m) -lankaa 25 g punaista (00318) 

ja valkoista (00304).  

Prym virkkuukoukku: nro 2,5 tai käsialan mukaan. 

Muuta: Styroxpallo tai vanua.  

Virkkauksesta: Virkkaa spiraalina eli älä sulje krs:ia ps:lla vaan siirry aina suoraan 

seuraavalle krs:lle. Merkitse krs:n rajakohta. Kun teet kuvioita, kuljeta levossa olevaa 

lankaa aina työn takana. Kun vaihdat väriä, tee jo edellisen kuvion viimeisen ks:n 

viimeinen läpiveto seuraavan krs:n värillä. 1 s:n lisäys: Tee 2 ks seuraavaan s:aan. 1 s:n 

kavennus: *työnnä koukku seuraavan s:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä läpi*, toista 

*-* seuraavaan s:aan, ota lanka koukulle ja vedä kaikkien 3 s:n läpi kerralla.  

 

PUNAINEN PALLO 

Tee näin: Tee punaisella langalla etusormesi ympäri lenkki ja virkkaa siihen 1.krs: 6 ks. 2.krs: tee joka 

s:aan 2 ks. 3.krs: *1 ks, tee 1 s:n lisäys*, toista *-* =18 ks. Jatka virkkaamista punaisen pallon piirroksen 

mukaan. Virkkaa 7.-8. krs:t ja 17.-18. krs:t valkoisella ja tee kuviot piirroksen 9.-16. krs:illa. Jos sinulla on 

styroxpallo, laita se 17. krs:lla virkkauksen sisään. Mutta jos aiot täyttää pallon vanulla, aloita täyttö vasta 

20. krs:lla. Virkkaa 23. krs:lla koko krs:n ajan 2 ks yhteen. Katkaise lanka ja kiristä sen avulla aukko 

umpeen. Kiinnitä sitten punainen lanka pallon yläreunaan ja tee ripustuslenkiksi 40 kjs. Kiinnitä ketju ps:lla 

samaan kohtaan kuin ketjun alussa. Katkaise ja päätä lanka huolella. 

 

Punaisen pallon piirros 

 

 

 

 

  



VALKOINEN PALLO 

Tee näin: Tee valkoisella langalla etusormesi ympäri lenkki ja virkkaa siihen 1.krs: 6 ks. 2.krs: tee joka 

s:aan 2 ks. 3.krs: *1 ks, tee 1 s:n lisäys*, toista *-* =18 ks. Jatka virkkaamista valkoisen pallon piirroksen 

mukaan. Tee 5., 9., 12., 15. ja 19. krs:illa punaiset poikkipalkit. Jos sinulla on styroxpallo, laita se 17. krs:lla 

virkkauksen sisään. Mutta jos aiot täyttää pallon vanulla, aloita täyttö vasta 20. krs:lla. Virkkaa 23. krs:lla 

koko krs:n ajan 2 ks yhteen. Katkaise lanka ja kiristä sen avulla aukko umpeen. Kiinnitä sitten punainen 

lanka pallon yläreunaan ja tee ripustuslenkiksi 40 kjs. Kiinnitä ketju ps:lla samaan kohtaan kuin ketjun 

alussa. Katkaise ja päätä lanka huolella. 

 

Valkoisen pallon piirros      
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