
Catania Fine 

Virkattu lapsen jakku 

 

Koko: 86(98) cm tai 1/1,5(2/2,5) v 

Lanka: Schachenmayr Catania Fine (100 CO, 50 g 

=165 m): 250(300) g korallinpunaista (001003).  

Prym virkkuukoukku: 3 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 27 s ja 26 krs kiinteitä silmukoita ja 27 s ja 12 

krs kuviovirkkausta = 10 x 10 cm.  

Vaatteen mitat:: Rinnanympärys 60(66) cm, 

kokopituus 32(34) cm + reunus sekä hihan sisäpituus 

22(26) cm. 

Mallivirkkaus: Tee piirrosten A, B ja C sekä ohjeen 

mukaan. Piirroksissa on eri värein piirretty eri 

kerrokset. Kun olet tehnyt piirroksista 1.-3. krs:t, 

toista jatkossa 2.-3. krs:ia. 

 

Takakappale ja hihat: Virkkaa aloitusketjuksi 81(91) + 1 kjs ja aloita sitten mallivirkkaus piirroksen A 

mukaan sen vasemmasta reunasta ja toista 10 s:n mallikertaa 8(9) kertaa. Kun teet 26. krs:ta virkkaa 

krs:n loppuun vasenta hihaa varten 60(70) kjs ja aloita seuraavalla krs:lla näilläkin s:illa mallivirkkaus. Tee 

27. krs loppuun ja katkaise lanka. Virkkaa sitten oikeaa hihaa varten 61(71) kjs ja virkkaa näihin s:ihin 

mallivirkkauksen 1. eli nurjan puolen krs. Jatka sitten kaikilla s:illa mallivirkkausta 2. krs:lta lähtien, virkkaa 

1. krs:lla oikean hihan viimeinen ks ja takakappaleen 1. ks yhteen. Jatka näillä 201(231) s:lla eli 20(23) 

mallikerralla mallivirkkausta vielä 13(15) krs. Kappaleen koko korkeus on nyt 33(35) cm ja takakappale 

on valmis. 

 

Oikea etukappale ja hiha: Jatka seuraavalla oikean puolen krs:lla vain oikean hihan 60(70) s:lla sekä 

takakappaleen 26(31) s:lla (=2,5(3) takakappaleen mallikertaa) mallivirkkausta. Tee pienemmässä 

koossa puolikas kuvio piirroksen B mukaan. Jatka näillä 8,5(10) mallikerralla yhteensä 14(16) krs ja 

katkaise lanka. Jätä sitten hihan s:t pois työstä ja jatka vain etukappaleen 26(31) s:lla mallivirkkausta 26 

krs eli kunnes etukappaleen korkeus on 33(35) cm. Katkaise ja päätä lanka. 

 

Vasen etukappale ja hiha: Aloita takakappaleen toisessa reunassa etukappale ja vasen hiha vastaavasti 

kuin edellä. Tee nyt pienemmässä koossa etureunan puolikas kuvio piirroksen C mukaan. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Ompele sivu- ja hihasaumat. Aloita takakappaleen pääntien keskeltä ja virkkaa pääntien reunaan, 

etureunoihin ja helmaan ks:ita suljettuna virkkauksena 8 krs. Korvaa aina krs:n 1. ks 1 kjs:lla ja sulje krs 

ps:lla tähän ketjuun.  

 

HUOM: Tee 3. krs:lta lähtien molempiin etu-alakulmiin aina 2 ks samaan s:aan jotta reunus pysyy tasona. 

Katkaise ja päätä lopuksi lanka. Virkkaa myös hihansuihin 8 krs ks:ita. 
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