
Catania  

Virkatut kuuset 

 

Lanka: Schachenmayr Catania (100 CO, 20 g = 50 m). 20 g vihreää 

(419) ja ruskeaa (157). 

Prym virkkuukoukku: 2 mm tai käsialan mukaan.  

Muuta: Vanua täyttämiseen. 

Kuusen korkeus: 12 cm. 

Mallivirkkauksesta: Virkkaa kuuset spiraalina, eli älä sulje krs:ia vaan 

siirry aina suoraan seuraavalle krs:lle, merkitse kuitenkin krs:n 

rajakohta. 1 ks:n lisäys: Tee seuraavaan s:aan 2 ks. 1 ks:n kavennus: 

*Työnnä koukku seuraavan s:n läpi, ota lk koukulle ja vedä läpi*, 

toista *-* seuraavaan s:aan, ota lk koukulle ja vedä kaikkien 3 s:n 

läpi kerralla. 

 

Aloita kuusen latvasta: Tee vihreällä langalla etusormesi ympäri lenkki ja tee siihen 1.krs: 4 ks. 2.krs: 

tee *1 ks, lisää 1 s*, toista *-* =6 s. 3.krs: tee ks:ita. 4.krs: *2 ks, lisää 1 s*, toista *-* =8 s. 5.krs: tee 

ks:ita. 6.krs: *3 ks, lisää 1 s*, toista *-* =10 s. 7.krs: tee ks:ita. 8.krs: *4 ks, lisää 1 s*, toista *-* =12 s. 

9.krs: tee ks:ita. 10.krs: *1 ks, lisää 1 s*, toista *-* =18 s. 11.krs: tee ks:ita. 12.krs: *2 ks, lisää 1 s*, 

toista *-* =24 s. 13.-14.krs: tee ks:ita. 15.krs: virkkaa s:iden takareunaan *2 ks, kavenna 1 s*, toista *-* 

=18 s. 16.krs: tee ks:ita silmukoiden etureunaan. 17.krs: *2 ks, lisää 1 s*, toista *-* =24 s. 18.krs: tee 

ks:ita. 19.krs: *3 ks, lisää 1 s*, toista *-* =30 s. 20.-21.krs: tee ks:ita. Täytä kuusi vanulla nyt ja 

myöhemminkin. 22.krs: virkkaa s:iden takareunaan *3 ks, kavenna 1 s*, toista *-* =24 s. 23.krs: kuten 

16. krs. 24.krs: *3 ks, lisää 1 s*, toista *-* =30 s. 25.krs: tee ks:ita. 26.krs: *4 ks, lisää 1 s*, toista *-* 

=36 s. 27.-28.krs: tee ks:ita. 29.krs: virkkaa s:iden takareunaan *4 ks, kavenna 1 s*, toista *-* =30 s. 

30.krs: *3 ks, kavenna 1 s*, toista *-* =24 s. 31.krs: *2 ks, kavenna 1 s*, toista *-* =18 s. 32.krs: *1 

ks, kavenna 1 s*, toista *-* =12 s. 33.krs: vaihda työhön ruskea lanka ja tee ks:ita silmukoiden 

etureunaan. 34.-35.krs: tee ks:ita. 36.krs: virkkaa s:iden etureunaan *1 ks, lisää 1 s*, toista *-* =18 s. 

37.krs: *1 ks, lisää 1 s, tee 1 ks*, toista *-* =24 s. 38.krs: *3 ks, lisää 1 s*, toista *-* =30 s. 39.krs: tee 

ks:ita silmukoiden takareunaan. 40.krs: tee ks:ita. 41.krs: virkkaa s:iden etureunaan *3 ks, kavenna 1 s*, 

toista *-* =24 s. 42.krs: *2 ks, kavenna 1 s*, toista *-* =18 s. 43.krs: *1 ks, kavenna 1 s*, toista *-* 

=12 s. Täytä vielä kuusi tiukkaan vanulla. 44.krs: kavenna koko krs:n ajan =6 s. Katkaise ja päätä lanka. 
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