
Catania  

Virkatut Joulupallot  

 

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

hopeanväristä (172), violettia (240), vaaleansinistä (399), vihreää (412), 

luonnonvalkoista (130), vaaleaa lilaa (222), freesiaa (251), 

hunajankeltaista (206), viininpunaista (192), turkoosia (397), sinistä 

(380) sekä kullanväristä (249).  

Prym virkkuukoukku: 2 mm tai käsialan mukaan. 

Muuta: Vanua täyttämiseen. 

Pallojen halkaisija: 9 cm. 

Mallivirkkauksesta: Virkkaa pallot 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. 

 

Tee peruspallo näin: Tee hopeanvärisellä langalla etusormesi ympäri 

lenkki ja virkkaa 1.krs: 3 kjs (=1. p) ja sitten lenkkiin 11 p. Sulje krs ps:lla 3:teen kjs:aan krs:n alusta =12 

p. 2.krs: tee edellisen krs:n silmukoiden takareunaan ks:ita. 3.krs: tee ks:ita. 4.krs: vaihda väri, *tee 

s:iden etureunaan 1 ks, lisää 1 s*, toista *-* =18 s. 5.krs: *2 ks, lisää 1 s*, toista *-* =24 s. 6.krs: *3 ks, 

lisää 1 s*, toista *-* =30 s. 7.krs: *4 ks, lisää 1 s*, toista *-* =36 s. 8.krs: tee ks:ita. 9.krs: *5 ks, lisää 1 

s*, toista *-* =42 s. 10.krs: tee ks:ita. 11.krs: vaihda väri, tee s:iden takareunaan ks:ita. 12.-16.krs: tee 

ks:ita. 17.krs: vaihda väri, tee s:iden takareunaan ks:ita. 18.krs: tee ks:ita. 19.krs: *5 ks, kavenna 1 s*, 

toista *-* =36 s. 20.krs: tee ks:ita. 21.krs: *4 ks, kavenna 1 s*, toista *-* =30 s. 22.krs: tee ks:ita. 

23.krs: *3 ks, kavenna 1 s*, toista *-* =24 s. 24.krs: *2 ks, kavenna 1 s*, toista *-* =18 s. Täytä pallo 

vanulla nyt ja myöhemminkin. 25.krs: *1 ks, kavenna 1 s*, toista *-* =12 s. 26.krs: kavenna koko krs:n 

ajan =6 s. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. Harsi lanka viimeiseen krs:een ja kiristä aukko umpeen. 

Päätä langanpää.  

 

Ylin siksak-pallo: Aloita perusohjeen mukaan hopeanvärisellä langalla. Tee sitten 4.-10.krs:t 

freesianvärisellä langalla, 11.-16.krs:t luonnonvalkoisella ja 17.-26. krs:t freesianvärisellä langalla. 

 

Viimestely: Ompele sinisellä langalla 10. ja 11. krs:ten sekä 16. ja 17. krs:ten rajakohtiin ketjupistoja. 

Ompele vielä samalla langalla luonnonvalkoisen raidan päälle pitkiä pistoja siksak -muotoon. Jätä aina 

pistojen väliin 5 s. Pujota ripustusnyöri pallon yläreunaan. 

 

Seuraava siksak-pallo: Aloita perusohjeen mukaan hopeanvärisellä langalla. Tee sitten 4.-10.krs:t 

hunajankeltaisella langalla, 11.-16.krs:t vaaleansinisellä ja 17.-26. krs:t hunajankeltaisella langalla. 

 

Viimeistely: Ompele violetilla langalla 10. ja 11. krs:ten sekä 16. ja 17. krs:ten rajakohtiin ketjupistoja. 

Ompele vielä samalla langalla vaaleansinisen raidan päälle pitkiä pistoja siksak -muotoon. Jätä aina 

pistojen väliin 5 s. Pujota ripustusnyöri pallon yläreunaan. 

 



Kuusipallo: Aloita perusohjeen mukaan hopeanvärisellä langalla. Tee sitten 4.-10.krs:t viininpunaisella 

langalla, 11.-16.krs:t luonnonvalkoisella ja 17.-26. krs:t viininpunaisella langalla. 

 

Viimeistely: Ompele kullanvärisellä langalla 10. ja 11. krs:ten sekä 16. ja 17. krs:ten rajakohtiin 

ketjupistoja. Ompele vihreällä langalla luonnonvalkoisen raidan päälle 8 joulukuusta varsipistoin. 

Pujota ripustusnyöri pallon yläreunaan. 

 

Tähtipallo: Aloita perusohjeen mukaan hopeanvärisellä langalla. Tee sitten 4.-10.krs:t turkoosilla 

langalla, 11.-16.krs:t violetilla ja 17.-26. krs:t turkoosilla langalla. 

 

Viimeistely: Ompele vaalealla lilalla langalla 10. ja 11. krs:ten sekä 16. ja 17. krs:ten rajakohtiin 

ketjupistoja. Ompele kullanvärisellä langalla violetin raidan päälle 8 tähteä pienin laakapistoin. Pujota 

ripustusnyöri pallon yläreunaan. 
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