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Vinkit
Jos sinulla on vaikeuksia pysyä oikeilla kerroksilla 
(esim. erottajaa virkatessa), voit ommella eri värisen 
apulangan alimman ja ylimmän kerroksen kohdalle. 
Kun olet saanut virkattua/kirjottua kuvion valmiiksi, 
poista apulanka.
Tämä kuvio on helpointa kirjoa, jos kirjot ensin 
ääriviivat ja sen jälkeen muut värit.
Lilalla merkityt kerrosnumerot kertovat huivin alusta 
asti lasketun kerrosnumeron.

Silmukat 
kjs ketjusilmukka
ks kiinteä silmukka
ps piilosilmukka
s silmukka

Langat
Katso langat väritaulukosta.

Ohje
Poista edellisellä viikolla asetettu silmukkamerkki, 1 
kjs, käännä.
1.-23. krs 59 ks, 1 kjs, käännä.
24. krs 59 ks, aseta silmukkamerkki viimeiseen 
silmukkaan.

Erotin
Erotin virkataan kerroksille 1-7 (kerrokset 72-78) värillä A. Mikäli sinulla on tapana virkata löysästi, käytä 4.0 
mm virkkuukoukkua. Jos erotin kiristää liikaa tai huivin reunat vetäytyvät kaareviksi, virkkaa erotin 
suuremmalla virkkuukoukulla.

Erottimen 1. viiva Pidä lanka työn nurjalla puolella. Laita koukku työn läpi 5. kerroksen 3. ja 4. silmukan 
välistä. Lanka koukulle, vedä lanka työn läpi, jätä silmukka koukulle. Laita koukku läpi 4. krs:n 4. ja 5. s:n 
välistä, vedä silmukka työn ja koukulla olevan silmukan läpi (ps valmis). Vedä lanka läpi 3. krs:n 5. ja 6. s:n 
välistä, tee ps. Vedä lanka läpi 2. krs:n 6. ja 7. s:n välistä, tee ps. Vedä lanka läpi 1. krs:n 7. ja 8. s:n välistä, 
tee ps. Ensimmäinen vinottainen viiva on valmis.

Vedä lanka läpi 2. krs:n 8. ja 9. s:n välistä, tee ps. Vedä lanka läpi 3. krs:n 9. ja 10. s:n välistä, tee ps. Vedä 
lanka läpi 4. krs:n 10. ja 11. s:n välistä, tee ps. Vedä lanka läpi 5. krs:n 11. ja 12. s:n välistä, tee ps. Vedä lanka 
läpi 6. krs:n 12. ja 13. s:n välistä, tee ps.
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Virkkuukoukku: 4,5 mm (valinnaisesti 4 mm).

Tiheys: 19 ks ja 19 krs = 10 cm



Jatka vinottaisten ps-viivojen virkkaamista. Jokainen toisto koostuu kymmenestä piilosilmukasta, 5 vinottain 
ylös ja 5 alas. Lopeta virkkaamalla ps neljänneksi viimeiseen ks:aan 3. kerroksella, eli viimeinen vinottainen 
viiva koostuu viiden sijaan neljästä piilosilmukasta. Katkaise lanka.

Erottimen 2. viiva Vedä lanka työn läpi 2. krs:n 3. ja 4. s:n välistä ja jätä silmukka koukulle. Vedä lanka läpi 3. 
krs:n 4. ja 5. s:n välistä, tee ps. Vedä lanka läpi 4. krs:n 5. ja 6. s:n välistä, tee ps (eli ensimmäisen viivan yli!). 
Vedä lanka läpi 5. krs:n 6. ja 7. s:n välistä, tee ps. Vedä lanka läpi 6. krs:n 7. ja 8. s:n välistä, tee ps.

Vedä lanka läpi 5. krs:n 8. ja 9. s:n välistä, tee ps. Vedä lanka läpi 4. krs:n 9. ja 10. s:n välistä, tee ps. Vedä 
lanka läpi 3. krs:n 10. ja 11. s:n välistä, tee ps (eli ensimmäisen viivan yli!). Vedä lanka läpi 2. krs:n 11. ja 12. 
s:n välistä, tee ps. Vedä lanka läpi 1. krs:n 12. ja 13. s:n välistä, tee ps.

Jatka vinottaisten ps-viivojen virkkaamista. Jokainen toisto koostuu kymmenestä piilosilmukasta, 5 vinottain 
ylös ja 5 alas. Lopeta virkkaamalla ps neljänneksi viimeiseen ks:aan 5. kerroksella, eli viimeinen vinottainen 
viiva koostuu viiden sijaan neljästä piilosilmukasta. Katkaise lanka.

Kirjonta
Kirjonta tehdään kerroksille 8-24 (kerrokset 79-95) ristipistoilla kirjontakaavion mukaisesti. 8. krs on kuvion 
alin ja 24. ylin rivi. Kaaviota luetaan seuraavasti:

Jokainen ruutu vastaa yhtä virkattua silmukkaa huivissa. Valkoiset ruudut jäävät kirjomatta. Värilliset ruudut 
ovat ristipistoja, jotka kirjotaan. Jokaisessa ruudussa on kirjain, joka vastaa väriä, jota kirjonnassa käytetään.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet kirjontaan löydät Vinkit-dokumentista tai Estherin 2. viikkoa varten tekemästä 
video-ohjeesta.
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Danish Mermaid 805 130 392 512 205 513 389 241 253 397 509
Kuvion väri
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¨Varitaulukko



2 4 6

Kirjontakaavio

Erotin
7531
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