
 

 

Catania Grande 

Virkattu Kalle kirahvi  

 

Korkeus n. 40 cm + jalat.  

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

luonnonvalkoista (03105) ja beigeä (03212). 

Prym virkkuukoukku: 6 mm tai käsialan mukaan. 

Muuta: Vanua täyttämiseen ja silmiä varten hieman mustaa lankaa tai 

valmiit silmät. 

Tiheys: 12 puolip ja 10 krs = 10 x 10 cm.  

Mallivirkkauksesta: Tee kappaleet suljettuna virkkauksena. Korvaa aina 

krs:n 1. ks 1 kjs:lla ja 1. puolip 2 kjs:lla ja sulje krs:t ps:lla tämän ketjun 

yläreunaan. 

1 S:N LISÄYS: Tee 2 s seuraavaan s:aan. 1 S:N KAVENNUS: *tee 

seuraavaan s:aan viimeistä langankiertoa vaille valmis silmukka*, toista 

*-* seuraavaan s:aan, ota lk koukulle ja vedä kaikkien koukulla olevien 3 

s:n läpi kerralla. KIRJOVIRKKAUS: Tee kuviot piirroksen mukaan, 

piirroksessa 1 ruutu on 1 s. Kuljeta aina levossa olevaa lankaa työn 

takana ja kun vaihdat väriä, tee jo edellisen väriosan viimeisen s:n viimeinen läpiveto seuraavan väriosan värillä. 

 

Tee vartalo näin: Virkkaa luonnonvalkoisella langalla aloitusketjuksi 26 kjs ja sulje ketju renkaaksi ps:lla. Aloita 

suljettuna virkkauksena puolipylväät ja kuviot kirjovirkkauksena ruutupiirroksen mukaan. 12.-13.krs: lisää merkin 

molemmin puolin 1 s. 14.krs: lisää 1. ja 2. sekä viimeiseen s:aan 1 s =33 puolip. 15.-16.krs: kuten 12. krs. 17.krs: 

lisää 1. ja toiseksi viimeiseen sekä viimeiseen s:aan 1 s =40 puolip. 18.krs: kuten 12. krs. 19.krs: kuten 14. krs. 

20.-22.krs: kuten 12. krs =51 puolip. 23.krs: kuten 17. krs. 24.krs: kuten 12. krs =56 puolip. 25.-27.krs: tee 

puolipylväitä ilman lisäyksiä. 28.-29.krs: kuten 12. krs =60 puolip. 30.-32.krs: kuten 25. krs.  

 

Tee vatsa näin:  Virkkaa luonnonvalkoisella langalla edellisen krs:n s:iden takareunaan *28 puolip, kavenna 1 s*, 

toista *-* vielä kerran =58 puolip. Tee sitten molempien s-lenkkien läpi *27 puolip. kavenna 1 s*, toista *-* vielä 

kerran =56 puolip. Katkaise ja päätä lanka. 

 

Pää: Virkkaa luonnonvalkoisella langalla vartalon aloitusketjuun 1.krs: 26 ks. Jatka suljettuna virkkauksena. 2.krs: 11 

ks, lisää 1 s, lisää 1 s, tee 1 ks, lisää 1 s, lisää 1 s, tee 10 ks =30 ks. 3.krs: 12 ks, tee seuraaviin 6 ks:aan kuhunkin 1 

puolip, tee 12 ks =36 s. 4.krs: 12 ks, kavenna 1 s, tee 1 ks, kavenna 1 s, tee 2 ks, kavenna 1 s, tee 1 ks, kavenna 1 s, 

tee 12 ks =32 ks. Aloita sitten kirjovirkkaus näin: 5.krs: luonnonvalkoisella 3 ks, beigellä 3 ks, luonnonvalkoisella 20 

ks, beigellä 3 ks ja luonnonvalkoisella 3 ks. 6.krs: luonnonvalkoisella 4 ks, beigellä 2 ks, luonnonvalkoisella 6 ks + 8 

puolip + 6 ks, beigellä 2 ks ja luonnonvalkoisella 4 ks. 7.krs: luonnonvalkoisella 5 ks, beigellä 2 ks, luonnonvalkoisella 

18 ks, beigellä 2 ks ja luonnonvalkoisella 5 ks. Jatka ks:ita luonnonvalkoisella. 8.krs: tee ks:ita ilman lisäyksiä. 9.krs: 14 

ks, kavenna 2 s ja tee 14 ks =30 ks. 10.krs: 12 ks, kavenna 3 s ja tee 12 ks =27 ks. 11.krs: 11 ks, kavenna 3 s ja tee 

10 ks =24 ks. 12.krs: 11 ks, kavenna 1 s ja tee 11 ks =23 ks. 13.krs: kavenna 11 s ja tee 1 ks =12 ks. 14.krs: kavenna 

6 s =6 ks. Katkaise lanka, pujota se viimeisen krs:n läpi, kiristä ja päätä lanka. 

Korvat: Virkkaa luonnonvalkoisella langalla 2 kjs. 1.krs: jätä 1 kjs väliin ja tee seuraavaan s:aan 6 ks. Jatka suljettuna 

virkkauksena. 2.krs: tee 2 ks, lisää 2 s, tee 2 ks =8 ks. 3.krs: ks:ita ilman lisäyksiä. 4.krs: *2 ks, lisää 2 s*, toista *-* 

vielä kerran =12 ks. 5.krs: kuten 3. krs. 6.krs: *2 ks, lisää 2 s*, toista *-* vielä 2 kertaa =18 ks. 7.-9.krs: kuten 3. krs. 

10.krs: kavenna 9 s =9 ks. 11.krs: tee ks:ita ilman kavennuksia. Katkaise ja päätä lanka. Tee toinen korva samoin. 

 

Jalat: Tee etusormesi ympäri luonnonvalkoisella langalla lankalenkki ja tee siihen 1.krs: 9 puolip. 2.-12.krs: tee 



suljettuna virkkauksena puolipylväitä. Katkaise lanka, pujota se viimeiseen krs:een ja kiristä sen avulla aukko 

umpeen. Päätä langanpää. Tee vielä 3 samanlaista jalkaa. 

 

Sarvet: Tee etusormesi ympäri beigellä langalla lankalenkki ja tee siihen 1.krs: 12 ks, sulje krs ps:lla. Katkaise lanka, 

pujota se ks:iden läpi ja kiristä sen avulla aukko umpeen. Päätä langanpää. Tee vielä toinen samanlainen sarvi. 

Häntä: Katkaise 4. n. 25 cm pitkää beigeä lankaa. Taita lankakimppu kahtia ja solmi ne yhteen 4 cm päässä 

avoimesta päästä. Virkkaa beigellä langalla ks:ita tiukkaan lankakimpun ympäri solmuun asti. 

 

Viimeistely: Täytä pää ja vartalo vanulla. Ompele vatsa umpeen. Älä täytä jalkoja vanulla. Kiinnitä jalat vartalon 

alakulmiin. Kiinnitä häntä vartaloon keskelle taakse 4 cm matkalta taitteesta lähtien. Taita korvat avoimesta päästään 

kaksinkerroin ja kiinnitä ne pään molemmin puolin. Kiinnitä sarvet korvien yläpuolelle. Ompele mustalla langalla 

solmupistot silmiä varten tai kiinnitä valmiit silmät. Leikkaa harjasta varten 24 beigeä lankaa, joiden pituus on 13 cm. 

Solmi langoista 12 hapsua kuvan mukaiseen kohtaan pään taakse. 

 

 

 

 

= puolipylväs luonnonvalkoisella langalla 

= puolipylväs beigellä langalla 
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