
Catania 

Munakorit 

 

Koko: 8x3,5x4 cm 

Lanka: Schachenmayr Catania (100%puuvilla) 

50 g kutakin väriä 

Vihertävään siksakkuvioiseen turkoosia (146), keltaista (208), 

omenanvihreää (205) ja jadenvihreää (253). 

Punasävyiseen siksakkuvioiseen keltaista (208), syklaami (114) ja orkidea 

(222). 

Keltaiseen nyppykuvioiseen keltaista (208), omenanvihreää (205), 

syklaamia (114) ja jadenvihreää (253). 

Syklaaminväriseen nyppykuvioiseen syklaamia (114), jadenvihreää (253), 

keltaista (208) ja omenanvihreää (205). 

Prym virkkuukoukku: 3 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 26 p ja 12 krs on 10x10 cm pylväsvirkkausta. 

Mallivirkkaukset: Virkkaa piirroksen ja ohjeen mukaan. Korvaa aina krs:n 1 p 3 kjs:lla.  

Rapusilmukat ovat ks, jotka virkataan vasemmalta oikealle eli peruuttaen. 

 

Siksakkuvioiset korit: 

Virkkaa pohjan keskelle turkoosilla/syklaamilla langalla 18 kjs ja virkkaa 1 p koukusta laskien 4. kjs:aan 

= 1. krs:n 1. p. 

1.-3.krs: Jatka piirroksen mukaan krs:t 1-3 ja huom, siirry ks-krs:illa kerrokselta toiselle 2 kjs:lla ja laske 

ne kiinteäksi silmukaksi. Sulje kaikki krs:t 1 ps:lla krs:n 1. s:aan = 56 s. 

4.krs: Ks silmukoiden takareunoihin, virkkaa joka 6. ja 7. ks yhteen = 48 s. 

5.krs: Virkkaa omenalla/orkidealla 3 kjs (korvaa 1. p:n), 1 p samaan s:aan, *jätä 1 s väliin, 2 p seur 

s:aan*, toista *-* koko krs ja sulje se. 

6.krs: Virkkaa keltaisella 1 p, 1 p samaan s:aan virkattujen p:iden väliin, *2 p seuraavaan p-väliin*, sulje 

krs. 

7.krs: = 6. krs jadella/syklaamilla 

8.krs: = 6. krs omenalla/orkidealla 

9.krs: Ks keltaisella. 

10.krs: Rapusilmukoita jadella/syklaamilla. 

 

Nyppykuvioiset korit: 

Virkkaa pohja piirroksen mukaan keltaisella/syklaamilla kuten siksakkuvioisissa koreissa. 

4.krs: Virkkaa samalla värillä 1 krs ks s:iden takareunoihin = 56 s. 

5.krs: 56 ks 

6.krs: 1.s:aan omenanvihreällä/jadenvihreällä 3 kjs+2 p yhteen eli 3 yhteenvirkattua p eli nyppy 

(muulloin nyppy= 3 p kaikki viimeistä lk ja läpivetoa vaille valmiiksi, kierrä lanka koukulle ja vedä 



kaikkien koukulla olevien s:iden läpi), *3 kjs, ja jätä 3 s väliin nyppy*, toista*-* krs loppuun, 3 kjs ja 

sulje. 

7.krs: 1 kjs pohjavärillä, *3 ks krs:n 5 ks:hin ja jätä näiden s:iden sisään 6. krs:n kjs:t, ohita nyppy 1 

kjs:lla*, toista *-*. 

8.-9.krs: 56 ks pohjavärillä. 

10.krs: Syklaamilla/keltaisella krs:n 3. s:aan (eli edellisten nyppyjen väliin) 1. nyppy eli 3 kjs+2 p, *3 kjs, 

1 nyppy*, loppuun 3 kjs ja sulje krs 1 ps:lla 1. nyppyyn. 

11.krs: Pohjavärillä 1 ks ks:hin ja 1 kjs nypyn kohdalle kuten 7. krs:lla. 

12.-13.krs: 56 ks 

14.-15.krs: Jadenvihreällä/omenanvihreällä nyppy-krs:t kuten 6. ja 7. krs. 

16.krs: Pohjavärillä rapusilmukoita. 

Viimeistely: Pujota kaikki langanpäät np:lle. 
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