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Isoäidin neliöön tapaan
VIRKATTU SYDÄNKORISTE
Tarvikkeet: 

 virkkuukoukku 2 mm
 villalankaa:
- iso sydän, kork. 9 cm (punainen)

esim. Sandnes, Sisu 
- pieni sydän, kork. 7 cm (valkoinen)

esim. The Tribes, Raippa- luotolaista 
2-säikeistä villalankaa 

Isoäidin neliön pikaohjeet: 

Lyhenteet: ps.= piilosilmukka, ks.=kiinteä silmukka, p. =pylväs, pp=pitkä 
pylväs(=kahden langankierron pylväs), kjs.=ketjusilmukka, krs.=kerros. 

Aloitus: 

Virkkaa 6 kjs. 
Sulje ketju 
renkaaksi 1. 
s:aan ps:lla. 

1. krs: Virkkaa 3 kjs (=
korvaa 1 p:n krs:n alussa) 
+ 2 p. renkaaseen + 2 kjs. 
*Virkkaa 3 p renkaaseen
+ 2 kjs.* Toista *-* vielä 2 
kertaa. 

Sulje 1. krs. 1.ps:lla 
alun 3.:een kjs:aan. 

Isoäidinneliössä 
virkkaat vuoroin 
”täysiä” ja vuoroin 
tyhjiä” ruutuja. 

2.krs: (Kun 1. krs. alkoi 
”täydellä ruudulla” = 3 p, 2. 
krs. alkaa ”tyhjällä ruudulla” 
= 5 kjs). Virkkaa 5 kjs. 
*Virkkaa 3 p + 2 kjs + 3 p
seuraavaan, samaan 
kulmaan. Virkkaa 1 kjs 
ennen seuraavaa kulmaa*. 
Toista *-* 2 kertaa. 

Lopeta 2.krs 
virkkaamalla 
viimeiseen kulmaan 3p 
+ 2kjs.+ 2p. Sulje krs. 
ps:lla. (Huom! 3:s 
pylväs viim. ruutuun 
tulee alun 3:sta kjs:ta!) 

Jatka 3:lle krs:lle 
virkkaamalla 3kjs. 
+ 2p. 

tai jatka ”Isoäidin sydämen” 
ohjeen mukaan. 

http://www.villavirta.fi/
http://www.ekosoppi.com/
http://www.tkukoulu.fi/%7Eamjarvi/ekotoita/virkkausideoita.htm
http://www.kallamedia.com/virkkaus/malli2.html
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Työohjeen punaiseen sydämeen (Sisu- 
langasta) virkataan 3 kerrosta Isoäidin neliötä ja 
valkoiseen, pienempään sydämeen (The Tribes -
langasta) virkataan 2 kerrosta ennen kuin jatketaan 
sydämen kaariin. Pienen sydämen ohje sinisellä 
taustalla! 

 
 
 
 
 

 

 

Iso sydän 

1.a. Virkkaa 3 krs 
Isoäidin neliötä. 
Virkkaa keskeltä 
neliön sivua 5 kjs 
ja kiinnitä ketju 
ps:lla 3:nteen 
pylvääseen = 
sydämen toisen 

alku. kaaren 

Pieni sydän 

1.b. Virkkaa 2 krs. 
Isoäidin neliötä. 
Jatka sitten 
samoin kuin suuri 
sydän kohdassa 2.  

Ks. tämän 
jälkeen 6. ja 7.b. 

2. Virkkaa kaaren 
jälkeen 5 ks:a 
pylväisiin ja kulman 
kaareen. Virkkaa 5 
ks. neliön seur. 
sivulle. Virkkaa 
5 kjs. + 
1 ps = sydämen 
toinen alkukaari 
kuten kohdassa 
1.a. Virkkaa 5 ks. 
sivun kulmaan 
kohti. 

3. 

a. Käännä työ. 

b.*Virkkaa 1. pp 
+ 2 kjs. 
kaareen*. 
Toista *-* 9 
kertaa. 

  

4. Kiinnitä 
pylväskaari ps:lla 
lähelle seuraavaa 
kulmaa. Virkkaa 3 
ks kulmaan. 

 

5. Virkkaa toinen 
sydämen pylväskaari 
samoin kuin edellä 
alkaen kohdasta 3.b. 
Virkkaa 2 ks kulmaan. 
Käännä työ. 

http://www.villavirta.fi/
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6.a. 

*Virkkaa 2 kjs.+ 
1p. ed. krs:n 
pp:een.*. 

Toista *_* 
jokiaiseen pp:een. 
Virkkaa 1 ps. 
neliön kulmaan 

7.a. 

Virkkaa toinen 
sydämen kaari 
kuten ed. 
kohdassa 6. 

6.b. ja 7. b. 
Pienessä 
sydämessä 
virkkaa  8p. 

+1kjs. kaareen. 
Virkkaa ps. neliön 
kulmaan. 

Toinen kaari 
samoin. Voit 
virkata pienen 
sydämen ympäri 
toisella värillä ks:a 
ja nirkkoja. 

Ks. kohdassa 9. 
nirkkojen 
virkkaaminen.  
 
 
9. Virkkaa 3 nirkkoa 
sydämen kärkeen 
ja kaariin. Nirkko = 
3kjs. + ps. 
1.kjs.:aan.  
atkaise lanka ja 
pujottele 
langanpää np:lle 
ks:den alle. 

8. Vaihda reunaan 
toinen väri. 
Virkkaa ks 
jokaiseen ed.krs:n 
p:een ja 1ks. ed. 
krs:n kjs:aan. 
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