
 

 

Catania  

Tähtimobile 

 

Koko: tähtien halkaisija 15-19 cm 

Lanka: Schachenmayr Catania (100%puuvilla) 

50 g kutakin väriä gold (249), pink (225), jade (253)moos (412) 

Prym virkkuukoukku: 2,5-3,5 mm tai käsialan mukaan 

Muut tarvikkeet: Vanua tähtien täytteeksi esim. 2 puurimaa ja satiininauhoja mobilea 

varten. 

Mallivirkkaus: Virkkaa ks:ita suljettuna virkkauksena. Korvaa aina krs:n 1. ks kjs:lla ja sulje 

krs tähän s:aan ps:lla. Tee tähtiä eripaksuisilla virkkuukoukuilla, jotta saat ne eri 

levyisiksi. Lisäys: Tee samaan s:aan 2 ks. Kavennus: työnnä koukku seuraavan ja sitä 

seuraavan s:n läpi, ota lk koukulle, vedä läpi, ota lk koukulle ja vedä kaikkien koukulla 

olevien 3 s:n läpi kerralla. 

 

Tee tähden etukappale näin: Virkkaa aloitusketjuksi 4 kjs ja sulje ketju renkaaksi ps:lla. 1.krs: 

tee renkaaseen 5 ks, sulje krs. Jatka ks:ita suljettuna virkkauksena. 

2.krs: lisää joka s:aan 1 ks = 10 ks. 3.krs: lisää joka toiseen s:aan 1 ks. 4.krs: lisää joka 3:teen 

s:aan 1 ks. 5.krs: lisää joka 4:teen s:aan 1 ks = 25 ks. Jatka ks:ita ja lisäyksiä tähän tapaan, 

lisäysten väliin tulee aina 1 s enemmän. Kun työssä on 60 ks ja 12 krs, katkaise lanka. 

 

Takakappale: Tee kuten etukappale. Älä katkaise lankaa. Laita lisäyskohtiin merkit, työhön 

tulee 5 merkkiä. 

 

Sakarat: Aseta etu- ja takakappale nurjat puolet sekä merkit vastakkain. Virkkaa sitten kahden merkin väliin 

takakappaleen reunaan 12 ks ja siitä sitten etukappaleen reunaan vastaavasti 12 ks. Sulje krs ps:lla. Jatka näillä 24 ks:lla 

suljettuna virkkauksena ks:ita. Aloita 3 krs:lla kavennukset. Eli virkkaa takakappaleen viimeinen ja etukappaleen 

ensimmäinen s yhteen ja vastaavasti 

etukappaleen viimeinen ja takakappaleen ensimmäinen s yhteen. Toista kavennukset samoissa kohdin joka krs kunnes 

sakarassa on jäljellä 2. Katkaise lanka, pujota s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. Tee seuraavat 3 sakaraa samoin. Täytä 

keskiosa ja 4 sakaraa vanulla. Tee sitten viimeisessä sakarassa 8 krs, täytä sakara vanulla ja virkkaa sakara valmiiksi. Tee 

jokaisesta väristä 1 tällainen tähti eri paksuisilla koukuilla, jotta saat erikokoisia tähtiä. 

 

Viimeistely: Kiinnitä jokaisen tähden yhden sakaran yläkulmaan satiininauha. Tee puurimojen päihin sekä keskelle reiät 

ja pujota 4 tähden satiininauhat ulkoreikien läpi. Kiinnitä nauhat paikoilleen. Tee viimeisen nauhan keskelle solmu, 

pujota nauha rimojen keskimmäisten reikien läpi, tee solmu, jolloin rimat jäävät kahden solmun väliin. Jätä nauhaan 

ripustusvara. 
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