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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.
Tällä viikolla ei kirjota, vaan valmistellaan isoa 
keskiosaa, joten laita lempi-TV-ohjelmasi pyörimään 
ja virkkaa menemään!
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.-56. krs 59 ks, 1 kjs, käännä.
57. krs 59 ks, aseta silmukkamerkki viimeiseen 
silmukkaan.

Erotin
Erotin virkataan kerroksille 1-7 (kerrokset 96-102). värillä A. Mikäli sinulla on tapana virkata löysästi, käytä
4 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.

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.

Virkkuukoukku: 4,5 mm (valinnaisesti 4 mm).

Tiheys: 19 ks ja 19 krs = 10 cm
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SWLyhenne

Pastel
Jewel

Rainbow

Stone washed Catona (25 gr)Langat
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Danish Mermaid 805 130 392 512 205 513 389 241 253 397 509
Kuvion väri

3

Ohjeen copyright © Scheepjes.com Tämä ohje on käytettävissä rajattomasti henkilökohtaiseen käyttöön. Voit tulostaa ohjeen tai säilyttää sen digitaalisena tiedostona vain 
henkilökohtaista käyttöä varten. Älä kopioi tai myy tätä ohjetta (digitaalisena tai tulostettuna). Tätä ohjetta ei saa julkaista internetisssä, ei kokonaisena eikä osittain. Saat myydä tällä 

ohjeella valmistettuja tuotteita, mikäli mainitset mallin suunnittelijan. Ohjetta ei saa tulostaa ja jakaa myytävien lankojen mukana, koska se on tekijänoikeuden rikkomista.

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.

Vapaaehtoinen, mutta suositeltava: Ompele eri värinen apulanka 7. ja 8. kerroksen väliin (kerrokset 102 ja 
103).

Tällä viikolla olet siis virkannut 57 kerrosta huivin keskiosaa varten. Kerroksille 1-7 (96-102) virkataan erotin. 
Kerroksille 8-57 (103-152) kirjotaan myöhemmin keskiosan ensimmäinen puolikas.

¨Varitaulukko



2 4 6

Erotin
7531
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