
Catania 

Virkatut tuolinpäälliset  

 

Halkaisija n. 35 cm 

Lanka: Schachenmayr Catania (100 puuvilla, 50 g =125 m).  

Prym virkkuukoukku: Nro 2,5 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 160x40 cm vanulevyä, jonka paksuus on n. 1,5-2 cm. 

Tiheys: 12 krs pylväitä = 10 cm. 

Mallivirkkaus: Virkkaa pylväitä suljettuna virkkauksena. Korvaa aina krs:n 

1. p 3 kjs:lla ja sulje krs:t ps:lla tämän ketjun yläreunaan. Kun vaihdat 

väriä, tee jo edellisen krs:n ps:n viimeinen läpiveto seuraavan krs:n värillä. 

Virkkaa sitten langanpäät seuraavan krs:n sisään.  

Raidoitus: Tee 2-väristen A, C ja D -päällisten raidoitus siten, että 

virkkaat aina 3 krs vuorovärein. Tee B-päällisen raidoitus niin, että 

virkkaat aina 3 krs kullakin värillä. 

 

Langan menekki 

SMC Catania -lankaa 

A-päälliseen 

roosaa (258)  100 g 

luonnonvalkoista (105) 100 g 

B-päälliseen 

vaaleanvihreää (245) 50 g 

korallinpunaista (410) 50 g 

vaaleaa roosaa (256) 50 g 

lilaa (222)  50 g 

violettia (113 ) 50 g 

sinistä (146)  50 g 

sinivihreää (241) 50 g 

C-päälliseen 

vaaleaa roosaa (256) 100 g 

oranssia (281) 100 g 

D-päälliseen 

vaaleaa lilaa (257) 100 g 

luonnonvalkoista (105) 100 g 

 

Tee kaikki päälliset näin Virkkaa aloitusketjuksi 1. värillä 4 kjs ja sulje renkaaksi ps:lla. 1.krs: tee renkaaseen 

14 p. 2.krs: tee joka s:aan 2 p =28 p. 3.krs: *1 p, lisäys (=tee seuraavaan s:aan 2 p)*, toista *-* =42 p. 

4.krs: *tee 2 p, lisäys*, toista *-* =56 p. 5.krs: *3 p, lisäys*, toista *-* =70 p. 6.krs: 1 p, lisäys, *4 p, 

lisäys*, toista *-* vielä 12 kertaa ja tee 3 p =84 p. 7.krs: *5 p, lisäys*, toista *-*. 8.krs: 2 p, lisäys, *6 p, 

lisäys*, toista *-* vielä 12 kertaa ja tee 4 p =112 p. 9.krs: *7 p, lisäys*, toista *-*. 10.krs: 3 p, lisäys, *8 p, 

lisäys*, toista *-* vielä 12 kertaa ja tee 5 p =140 p. 11.krs: *9 p, lisäys*, toista *-*. 12.krs: 4 p, lisäys, *10 

p, lisäys*, toista *-* vielä 12 kertaa ja tee 6 p =168 p. 13.krs: *11 p, lisäys*, toista *-*. 14.krs: 5 p, lisäys, 

*12 p, lisäys*, toista *-* vielä 12 kertaa ja tee 7 p =196 p. 15.krs: *13 p, lisäys*, toista *-*. 16.krs: 6 p, 



lisäys, *14 p, lisäys*, toista *-* vielä 12 kertaa ja tee 8 p =224 p. 17.krs: *15 p, lisäys*, toista *-*. 18.krs: 

7 p, lisäys, *16 p, lisäys*, toista *-* vielä 12 kertaa ja tee 9 p =252 p. 19.krs: *17 p, lisäys*, toista *-*. 

20.krs: 8 p, lisäys, *18 p, lisäys*, toista *-* vielä 12 kertaa ja tee 10 p =280 p. 21.krs: *19 p, lisäys*, toista 

*-* =294 p. Sulje krs ps:lla, katkaise ja päätä lanka. Tee toinen kappale samoin, 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Leikkaa vanusta 

päällisen kokoinen ympyrä. Aseta 2 virkattua pyörylää nurjat puolet vastakkain ja niiden sisään vanu. 

Virkkaa pyörylät ulkoreunoistaan yhteen ps:in haluamallasi värillä. 
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