
Virkattu kotelo  

Catania Grande  

 

Koko: 8x17 cm  

Lanka: Schachenmayr Catania Grande (100 puuvilla, 50 g =63 m).  

Prym virkkuukoukku: Nro 5 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 1 nappi. 

Tiheys: 12 s ja 9 krs mallivirkkausta paksummalla koukulla = 10 cm. 

Mallivirkkaus: 1.krs: 3 kjs (=1. p), *jätä 1 s väliin, tee seuraavaan s:aan 2 

p*, toista *-*, tee krs:n lopussa 1 p edellisen krs:n ps:aan ja sulje krs 

ps:lla 3:teen kjs:aan krs:n alusta. 2.krs: 3 kjs (=1. p), tee 1 p krs:n alkuun, 

jätä 2 p väliin, *tee kahden pylväsryhmän väliin 2 p*, toista *-* ja sulje 

krs kuten edellä. 3.krs: 3 kjs (=1. p), *tee kahden pylväsryhmän väliin 2 

p*, toista *-* ja virkkaa krs:n lopussa 1 p edellisen krs:n ps:aan ja sulje 

krs ps:lla 3:teen kjs:aan krs:n alusta. Toista jatkossa 2.-3. krs:ia. Kun 

vaihdat väriä, tee jo edellisen krs:n viimeinen läpiveto seuraavan krs:n 

värillä. Raidoitus: tee ensin 2 krs farkunsinisellä ja sitten vuorotellen 1 krs l.valkoisella ja 1 krs 

farkunsinisellä. 

 

Langan menekki 

SMC Catania Grande -lankaa 

farkunsinistä (3164) 50 g 

luonnonvalkoista (3105) 50 g 

harmaanruskeaa (3254) 50 g 

 

Aloita pohjasta Virkkaa aloitusketjuksi farkunsinisellä langalla 11 kjs. 1.krs: jätä 1 kjs väliin, tee 9 ks, 

viimeiseen s:aan 3 ks ja aloitusketjun toiseen reunaan 8 ks ja seuraavaan s:aan 2 ks. Sulje krs ps:lla 1. 

kjs:aan =22 ks. 2.krs: 1 kjs (=1. ks), tee sitten joka s:aan 1 ks ja sulje krs ps:lla. Aloita sen jälkeen 

mallivirkkaus ja tee vuorotellen 1 krs l.valkoisella ja 1 krs farkunsinisellä. Kun kappaleen korkeus on 17 

cm, katkaise ja päätä lanka. 

 

Viimeistely Kiinnitä nappi etukappaleen yläosan keskelle. Kiinnitä sitten harmaanruskea lanka ps:lla 

takakappaleen yläreunan keskelle, virkkaa napituslenkiksi 10 kjs ja kiinnitä lanka ps:lla yläreunaan. Katkaise 

ja päätä langanpäät huolella. 
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