
 

Freccia 12 

Salomoninsolmuhuivi 

 

Koko: Yläosan leveys 200 cm 

Lanka: Anchor Freccia 12 (100% merseroitu puuvilla, 50g=n. 285 m) 

50 g lohenpunaista (00328), keltaista (00320), sekä pinkkiä (09575) 

Prym virkkuukoukku: 1,5 mm tai käsialan mukaan. 

Raidoitus: *Tee 26 krs lohenpunaisella, 18 krs pinkillä ja 18 krs keltaisella*, toista *-* 

kunnes keltainen lanka loppuu. 

 

Aloita huivin alakulmasta piirroksen M1 mukaan. 1.krs: Virkkaa lohenpunaisella langalla 

1 kjs (=C), *vedä s 1 cm pitkäksi. Ota langankierto koukulle ja vedä pitkän kjs:n läpi. 

Työnnä koukku pitkän kjs:n ja sen taakse jäävän langan välistä. (piirros M2, lenkki D). 

Ota lanka koukulle ja vedä se s:ksi koukulla olevan langan ali (koukulla nyt 2 s). Ota 

lanka uudestaan koukulle ja vedä se molempien koukulla olevien s:iden läpi (=1 solmu 

on valmis)*, toista *-* kunnes työssä on 4 solmua ja sulje ne renkaaksi siten, että teet 

1 ks:n 1. kjs:aan. Käännä työ.   

2. krs: Tee 3 solmua ja sitten 1 ks 1. krs:n 3. solmuun, tee 3 solmua ja sitten 1 ks 1. 

krs:n 2. solmuun. Tälle krs:lle tuli 2 vinoruutua. Käännä työ. 

3.krs: Tee 1 solmu ja tee 1 ks edellisen krs:n ulkoreunan solmuun. Tee 3 solmua ja 

sitten edellisen krs:n viimeisen vinoruudun yläkulmaan 1 ks, tee 2 solmua ja 1 ks 

seuraavan vinoruudun yläkulmaan, tee 3 solmua ja sitten 1 ks edellisen krs:n 1. 

solmuun. Työhön tuli 3 vinoruutua. Käännä työ.  

4 krs: Tee 1 solmu ja tee 1 ks edellisen krs:n ulkoreunan solmuun. Tee 3 solmua ja sitten edellisen krs:n viimeisen 

vinoruudun kulmaan 1 ks, *tee 2 solmua ja 1 ks seuraavan vinoruudun yläkulmaan* toista *-* vielä kerran, tee 3 

solmua ja sitten 1 ks edellisen krs:n 1. solmuun. Työhön tuli 4 vinoruutua. Käännä työ. Jatka tähän tapaan 

edestakaisin, joka krs:lla työhön tulee aina 1 uusi vinoruutu. Molempiin reunoihin tulee vinoruutuihin aina 3 solmua ja 

keskelle työtä tulee jokaiseen vinoruutuun 2 solmua. Kun keltainen lanka loppuu, katkaise ja päätä lanka.  

 

Piirros M1     Piirros M2: solmun virkkaaminen      

 pitkään kjs:aan 
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