
 

Catania Grande 

Virkattu aikuisen patakinnas 
 

Koko: Ympärys 30 cm ja korkeus 24 cm. 

Tarvikkeet: Schachenmayr Catania Grande (50 g =63 m) -lankaa.  

A-lanka: fuchianpunaista (03128) 200 g.  

B-lanka: syklaaminpunaista (03114) 50 g. 

Prym virkkuukoukku: 4-4,5 mm käsialan mukaan. 

Virkkaustiheys: 18 s ja 19,5 krs kiinteitä silmukoita =10 cm. 

Mallivirkkaus: Tee ks:ita suljettuna virkkauksena aina molempien 

silmukkalenkkien läpi. Aloita joka krs 1 kjs:lla ja sulje krs ps:lla tähän 

ketjuun. 

Aloituslenkki: Kierrä lanka lenkiksi siten, että langanpää jää lenkin 

taakse ja kerältä tuleva pää jää päällepäin. Työnnä sitten koukku 

lenkin läpi edestä taakse, ota lanka koukulle ja vedä se työn eteen. 

Pidä etusormen ja peukalon avulla langat paikoillaan, ota lanka 

koukulle ja vedä s:n läpi. Työnnä koukku lenkin läpi, ota lanka koukulle ja vedä läpi, ota lanka koukulle ja vedä 

2 koukulla olevan lenkin läpi. Tee ks:ita tähän tapaan tarpeen mukaan ja kiristä sitten aloituslenkki umpeen ja 

virkkaa langanpää seuraavan krs:n sisään. 

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 koukulla olevien 3 s:n läpi kerralla.  

 

Tee näin: Aloita kintaan kärjestä ja virkkaa fuchianpunaisella langalla aloituslenkkiin 8 ks. Sulje krs ps:lla. Jatka 

sitten ks:ita suljettuna virkkauksena. 2.krs: 1 kjs, *tee 1 ks, lisää 1 s (=tee 2 ks seuraavaan s:aan)*, toista *-* 

=12 ks. Sulje krs ps:lla. 3.krs: kuten 2. krs =18 ks. 4.krs: 1 kjs, *tee 2 ks, lisää 1 s*, toista *-* =24 ks. Sulje krs. 

5.krs: kuten 4. krs =32 ks. 6.krs: 1 kjs, *tee 3 ks, lisää 1 s*, toista *-* =40 ks. Sulje krs. 7.-29.krs: tee ks:ita. 

HUOM: Tee 16., 18. ja 20. krs syklaaminpunaisella langalla. Jätä 29. krs:n jälkeen s:t odottamaan. 

 

Peukalo: Aloita kärjestä ja virkkaa syklaaminpunaisella langalla aloituslenkkiin 8 ks. Sulje krs ps:lla. Jatka sitten 

ks:ita suljettuna virkkauksena. 2.krs: 1 kjs, *tee 1 ks, lisää 1 s*, toista *-* =12 ks. Sulje krs ps:lla. 3.krs: 1 kjs, 

*tee 2 ks, lisää 1 s*, toista *-* =16 ks. 4.-12.krs: tee ks:ita.  

 

Yhdistä kappaleet: Virkkaa fuchianpunaisella käsiosasta 20 ks, sitten peukalon 16 ks ja lopuksi käsiosan 20 ks. 

Virkkaa näillä 56 s:lla ks:ita suljettuna virkkauksena 6 krs.  

37.krs: tee 20 ks, kavenna 1 s, tee 12 ks, kavenna 1 s ja tee 20 ks =54 ks. 38.krs: tee ks:ita. 39.krs: tee 20 ks, 

kavenna 1 s, tee 10 ks, kavenna 1 s ja tee 20 ks =52 ks. 40.krs: tee ks:ita. 41.krs: tee 20 ks, kavenna 1 s, tee 8 

ks, kavenna 1 s ja tee 20 ks =50 ks. Vaihda työhön syklaaminpunainen lanka ja virkkaa vielä 6 krs ks:ita. Sulje 

krs ps:lla, katkaise ja päätä lanka. 

 

Viimeistely: Kiinnitä fuchianpunainen lanka ps:lla kintaan yläreunaan. Virkkaa 10 kjs ripustuslenkiksi ja kiinnitä 

ketju ps:lla kintaan reunaan. Käännä työ, tee 1 kjs ja sitten kjs-ketjuun 14 ks ja 1 ps kintaan reunaan. Katkaise 

ja päätä langanpää. 
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