
Catania 

Kukkatikut pupu & kana 

 

Koko: Korkeus pupu n. 11 cm ja kana n. 8 cm 

Lanka: Shachenmayr Catania (100% puuvilla) 

50g kutakin väriä pupuun vaaleaa aprikoosia (623) ja heleän- 

vihreää (389), kanaan valkoista (106), punaista (115), 

kullankeltaista (249) ja heleänvihreää (389) 

Prym virkkuukoukku: 3 mm tai käsialan mukaan 

Muuta: Kumpaankin 1 puinen grillivarras 

Tiheys: 6 krs:n halkaisija = 5 cm 

Mallivirkkaus: Kiinteitä silmukoita spiraalina 

 

Pupu  

Vartalo: 2 kpl. Virkkaa aloitusrenkaaseen (tai 3kjs:n renkaaseen) 

vaalealla aprikoosilla: 

1krs: 1 kjs ja 6 ks. 

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

3.krs: 1 ks joka 2. ks:aan ja muihin 1 ks = 18 ks. 

4 krs: 2 ks 1. ks:aan, sitten 2 ks joka 3. ks:aan, muihin 1 ks = 24 ks. 

5.krs. 2 ks joka 4. ks:aan, muihin 1 ks = 30 ks. 

6.krs: 2 ks 2. ks:aan, sitten 2 ks joka 5. ks:aan, muihin 1ks= 36 ks. Virkkaa vielä 2 ps ja katkaise lanka. 

Virkkaa toinen osa samoin. 

Pää: 2 kpl. Virkkaa aloitusrenkaaseen (tai 3kjs:n renkaaseen) vaalealla aprikoosilla: 

1.-3.krs: Kuten vartalon vast. krs:t. 

4.krs: 2 ks 1. ks:aan, sitten 2 ks joka 3. ks:aan 5x, muihin välissä oleviin ks:hin 1 ks ja loppuun vielä 1 ks. 

Aloita seuraavaksi 1. korva virkkaamalla 6kjs, 1 ks sekä koukusta laskien 2. että 3. kjs:aan, 1 puoli-p 

kuhunkin 3 kjs:aan, 1 ks pään seuraavaan ks:aan. Virkkaa sitten 2. korva kuten 1. Jätä päästä 1 s väliin,  

1 ps ja katkaise lanka. 

Ruohoalusta: Virkkaa vihreällä 7 kjs + 3 kjs korvaamaan krs:n 1. pp. Virkkaa piirroksen mukaan 

aloitusketjun kummallekin reunalle krs:t 1. ja2. 

 

Kana 

Vartalo: 2 kpl. Virkkaa valkoisella krs:t 1-5 kuten pupun vartalo. 

6.krs: 1 ks, 2 ks seuraavaan s:aan, 3 ks, jätä 1 s väliin, seuraavaan s:aan 7 p siiveksi, 1 s väliin, 2ks, 2 ks 

seuraavaan s:aan, 2x joka 5. ks:aan 2 ks, 2 ks, jätä 1 s väliin ja virkkaa 2. siippi, loppuun 4 ks ja sulje krs 

1 ps:lla sekä katkaise lanka. 

Pää: 2 kpl. Virkkaa valkoisella kuten pupun vartalon krs:t 1-4. loppuun 1 ps ja katkaise lanka. Tuo 

sitten punainen lanka op:lle 2 s ennen ps. Virkkaa *1 nirkko (= 3 kjs, + 1 ks niistä ensin virkattuun), 

jätä 1 s väliin, 1 ps seur. s:aan*, toista *-* vielä 2x ja katkaise lanka. 

 



Ruohoalusta: Kuten pupun. 

Viimeistely: Virkkaa 2 päätä ja 2 vartaloa. Pujota kaikki langanpäät np:lle. Aseta vartalot np:t vastakkain 

ja ompele etupistoin osat yhteen. Aseta päät np:t vastakkain ja alareunaan vartalon yläreuna väliin 

sekä ompele yhteen. Kirjo pupulle mustalla ja kanalle mustalla ja keltaisella kasvot kuvan mukaan. Vie 

varrastikku osien väliin ja varmista sen paikoillaanpysyminen parilla pistolla reunoista. Pujota 

ruohoalusta alimmaksi. 
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