
Catania  

Virkattu porotyyny 

 

Koko: 30x30 cm.  

Lanka: Schachenmayr Catania (50 g =125 m) -lankaa 150 g 

vaaleansinistä (173), 100 g beigeä (257) ja 50 g ruskeaa (161) sekä 

punaista (424). Anchor Artiste Metallic (25 g =100 m) -lankaa 25 g 

hopeanväristä (301). Lisäksi hieman mustaa lankaa silmien kirjailua 

varten.  

Prym virkkuukoukku: Nro 2,5 tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 30x30 cm sisätyyny ja hieman vanua.  

Tiheys: 24 s ja 28 krs kiinteitä silmukoita = 10 cm.  

Kuvion virkkaus: Tee ks:in kuviot ruutupiirroksen mukaan. Tee 

jokainen väriosa omalta kerältään. Aina kun vaihdat väriä, tee jo edellisen väriosan ks:n viimeinen 

läpiveto seuraavan väriosan langalla. Jätä levossa oleva lanka aina odottamaan työn taakse.  

 

Takakappale: Virkkaa vaaleansinisellä langalla 73 kjs. 1.krs: jätä 1 kjs väliin ja tee 72 ks. 2.-84.krs: 1 kjs, 

tee 72 ks. Tee vuorotellen 4 krs vaaleansinisellä ja 4 krs beigellä langalla. Katkaise lopuksi langat. 

 

Etukappale: Virkkaa vaaleansinisellä langalla 73 kjs ja aloita ks:t 72 s:lla. Tee samalla porokuvio 

ruutupiirroksen mukaan. Katkaise lopuksi langat. 

 

Kuono: Tee punaisella langalla etusormesi ympäri lankalenkki ja virkkaa siihen 1.krs: 6 ks. Jatka ks:ita 

spiraalina eli älä sulje krs:ia vaan siirry aina suoraan seuraavalle krs:lle, merkitse krs:n rajakohta. 2.krs: 

tee 2 ks joka s:aan =12 ks. 3.krs: *lisää 1 s (=tee seuraavaan s:aan 2 ks), tee sitten 1 ks*, toista *-* 

=18 ks. 4.-5.krs: tee ks:ita. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. Laita kuonon sisään vanua ja kiinnitä 

kuono kuvan mukaiseen paikkaan.  

 

Antennit: Virkkaa ruskealla langalla 22 kjs. 1.krs: jätä 1 kjs väliin, tee 7 ks, 5 kjs, jätä 1 kjs väliin ja tee 4 

ks, tee aloitusketjuun 9 ks, 4 kjs, jätä 1 kjs väliin, tee 3 ks, aloitusketjuun 4 ks ja viimeiseen s:aan 3 ks. 

Tee aloitusketjun toiseen reunaan 7 ks, 5 kjs, jätä 1 kjs väliin, tee 4 ks, tee aloitusketjuun 13 ks. Jätä 

ompeluvaraa ja katkaise lanka. Tee toinen antenni samoin ja kiinnitä ne poron päähän kuvan mukaan. 

 

Korvat: Tee ruskealla langalla etusormesi ympäri lankalenkki ja virkkaa siihen 1.krs: 6 ks. Jatka ks:ita 

spiraalina eli älä sulje krs:ia vaan siirry aina suoraan seuraavalle krs:lle, merkitse krs:n rajakohta. 2.krs: 

*tee seuraavaan s:aan 3 ks, sitten 1 ks*, toista *-* =12 ks. 3.krs: *tee 1 ks, sitten seuraavaan s:aan 3 

ks, tee 2 ks*, toista *-* =18 ks. 4.krs: *tee 2 ks, sitten seuraavaan s:aan 3 ks, tee 3 ks*, toista *-* =24 

ks. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. Taita kolmio kaksinkerroin ja kiinnitä korva päähän. Tee toinen 

korva samoin. 

 

Koristus: Virkkaa hopealangalla *15 kjs, jätä 2 kjs väliin, tee seuraavaan s:aan nyppy (=virkkaa 3 

viimeistä läpivetoa vaille valmista pylvästä, ota lanka koukulle ja vedä kaikkien koukulla olevien 4 s:n 

läpi kerralla), tee 1 ps*, toista *-* vielä 4 kertaa ja virkkaa 12 kjs. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. 

Kiinnitä koristus sarvien väliin. 

 



Viimeistely: Ompele pienin laakapistoin mustalla langalla silmät. Ompele 2-kertaisella hopealangalla 

poron ympärille solmupistoja. 

Höyrytä kappaleita hieman jos on tarvis. Aseta kappaleet nurjat puolet vastakkain ja virkkaa sivut 

yhteen ks:in. Tee sivuissa aina 6 ks 7 krs:n matkalle ja tee molemmissa päissä 1 ks joka s:aan ja tee 

kulmakohtiin 2 ks. Muista laittaa sisätyyny paikoilleen ennen viimeistä saumaa.  

 

Tupsut: Tee beigellä langalla etusormesi ympäri lankalenkki ja virkkaa siihen 1.krs: 8 ks. Jatka ks:ita 

spiraalina eli älä sulje krs:ia vaan siirry aina suoraan seuraavalle krs:lle, merkitse kuitenkin krs:n 

rajakohta. 2.krs: tee joka s:aan 2 ks =16 ks. 3.krs: *lisää 1 ks, tee 1 ks*, toista *-* =24 ks. 4.-7.krs: tee 

ks:ita. 8.krs: *tee 1 ks, kavenna 1 s (=*työnnä koukku seuraavan s:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä 

läpi*, toista *-* seuraavaan s:aan, ota lanka koukulle ja vedä kaikkien 3 s:n läpi kerralla)*, toista *-* 

=16 ks. Laita vanua sisään. 9.krs: kavenna koko krs:n ajan =8 ks. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. 

Pujota lankaa viimeiseen krs:een ja kiristä sen avulla aukko umpeen. Tee ja kiinnitä tyynyn joka 

kulmaan tällainen tupsu. 
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