
 

 

Catania Grande 

Patalaput 

 

Koko: 18x16 cm 

Lanka: Shachenmayr Catania Grande (100% puuvilla) 

Jänikseen 50g ruskeaa (3254) ja kanaan 50g valkoista (3106) ja vähän punaista 

(3252). Lisäksi Catania -lankaa jänikseen vähän mustaa ja punaista ja kanaan mustaa, 

kullankeltaista ja punaista. 

Prym virkkuukoukku: 4,5 mm tai käsialan mukaan ja ohuempaan lankaan 3 mm 

Mallivirkkaus: P spiraalina, pp3 = virkkaa pp, jossa on 3 lk. 

Tiheys: 13 krs = 8,5 cm 

Lisäys: 2 s samaan s:aan 

 

Jänispatalappu 

Vartalo: Virkkaa Catania Grandella aloittaen aloitusrenkaaseen (tai 3kjs:n renkaaseen):  

1.krs: 1kjs, 1 ks, 1puoli-p, 13 p = 15 s ja jatka virkkaamista spiraalina (merkitse krs:n raja). 

2.krs: 2 p joka s:aan = 30 p. 

3.krs: 2 p joka 2. s:aan = 45 p. 

4.krs: 15x lisäys joka 3. s:aan = 60 p. 

5.krs: 10x lisäys joka 4. s:aan = 52 p.  

Virkkaa sitten piirroksen A mukainen jalka, aloita piirroksessa 5. kerroksen sinisen nuolen kohdasta ja virkkaa siniset 

silmukat. Jatka virkkaamalla punaisella 5 kjs, virkkaa 3. kjs:aan koukusta laskien puolipylväs, virkkaa sitten pylväitä, 

virkkaa loput pinkin kerroksen silmukat vartalon 4. kerroksen silmukoihin. Käänny ja virkkaa jalan reunaan kiinteitä 

silmukoita (=mustat silmukat). Virkkaa vielä kiinteitä silmukoita koko vartalon ympäri, 1 ks joka silmukkaan.  

Pää: Aloita kuten vartalo. 

1.ja 2. krs: Kuten vartalossa = 30 p. 

3.krs: 12x lisäys joka 2. s:aan, jatka virkkaamalla seuraavaan s:aan 1 puoli-p, sitten jatkoksi 31 ks. Virkkaa sitten 

seuraaviin 8 p:seen korvat piirroksen B mukaan. Virkkaa ensin pinkillä piirretty korva, aloita A-nuolen kohdalta. 

Virkkaa sitten sinisellä piirretty korva. Virkkaa lopuksi niiden ympäri 1 krs ks ja loppuun 1 ps sekä korvan juureen 

ripustuslenkkiin vielä 12 kjs + 1 ks. 

Häntä: Aloita kuten vartalo. 

1.krs: 6 ks renkaaseen. 

2.krs: 2 ks joka s:aan = 12 ks. 

3.krs: 2 ks joka 2. s:aan = 18 ks. 

4.krs: 2 ks joka 3. s:aan = 24 ks. 

5.krs: 1 ps joka s:aan. 

Silmä: virkkaa mustalla Catanialla koukulla 3 aloitusrenkaaseen 2 kjs, 12 puoli-p ja sulje ne renkaaksi 1 ps:lla.  

Rusetti: Virkkaa koukulla 3 punaisella Catanialla 18 kjs. Virkkaa 1 ks koukusta laskien 2. kjs:aan ja sitten 1 ks joka 

kjs:aan = 17 ks. Virkkaa yhteensä 7 krs ks. Kierrä rusetin keskelle lankaa kiristäen. 

Viimeistely: Höyrytä osat kevyesti. Ompele osat paikoilleen kuvan mukaan ja kirjo mustalla Catanialla muutamalla 

luotopistolla nenä. Pujota langanpäät nurjalle. 

 

 

 



Kanapatalappu: Virkkaa vartalo ja pää valkoisella sekä harja punaisella Catania Grandella. 

Vartalo: Tee aloitusrengas tai 3kjs:n rengas ja virkkaa renkaaseen valkoisella. 

1.-4.krs: Kuten jäniksen vastaavat krs:t = 60 s. 

5.krs: Lisää 14x joka 4. p:seen ja virkkaa 14. lisäyksen jälkeen 2 puoli-p, 2 ks. 

6.krs: *10 ks, jätä 2 s väliin, 7 p seuraavaan s:aan, jätä 2 s väliin, 1 ks, jätä 2 s väliin, 7 p, jätä 2 ks väliin, 1 ks, jätä 1 s 

väliin, 5 puoli-p seuraavaan s:aan, jätä 1 s väliin**, 24 ks, virkkaa sitten**-* kerran eli siivet päinvastaisessa 

järjestyksessä kuin vartalon toisella puolella, 1 ps, katkaise lanka. 

Pää: Virkkaa krs 1-2 kuten vartalossa. 

3.krs: Lisää 12x joka 2. s:aan, virkkaa loppuihin 6 s:aan näin: 1 puoli-p, 2 puoli-p samaan s:aan, 1 puoli-p, 2 ks samaan 

s:aan, 2 ks = 44 s. 

4.krs: Koko krs ks näin: 18 ks valkoisella, sitten 9 punaisella (valkoinen lanka silmukoiden sisällä) ja jätä punainen lanka 

roikkumaan np:lle, 17 ks valkoisella, 2 ps. Katkaise valkoinen lanka. 

Virkkaa pään harja valmiiksi punaisella np:n krs:lla. Virkkaa 2 kjs, 3 puoli-p 1. ks:aan, jätä 1 s väliin, 1 ks, jätä 1 s väliin, 5 

puoli-p, jätä 1 s väliin, 1 ks , jäta 1 s väliin, 4 puoli-p ja 1 ps seuraavaan s:aan. Katkaise lanka. Virkkaa vielä 

ripustuslenkki 12 kjs harjan keskelle. 

Nokka: Virkkaa koukulla 3 mm kullanvärisellä Catanialla 8 kjs. Virkkaa koukusta laskien 6. 7. ja 8. kjs:aan 1 pp3 

kuhunkin ja virkkaa ne yhteen (jätä ne ensin viimeistä lk ja läpivetoa vaille valmiiksi ja yhdistä ne lk + läpivedolla) 

Heltat: Virkkaa koukulla 3 punaisella Catanialla aloitusrenkaaseen näin: 7 kjs, 1pp4 (4 lk koukulle), 1 pp3, 1 pp, 1 p, 1 

ks, 1 p, 1 pp, 1pp3, 1pp4, 6 kjs ja 1 ps renkaaseen. Kiristä rengas. 

Rusetti: Virkkaa kuten jänikselle. 

Viimeistelyt: Höyrytä osat kevyesti. Ompele nokka ja heltat paikoilleen ja kirjo silmät mustalla. Ompele pää vartaloon 

kuvan mukaisesti ja kiinnitä rusetti. Pujota langanpäät np:lle. 
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