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 Pipo virkataan päälaen keskeltä  kohti alareunaa 
pyörövirkkauksena.  

 Työ etenee ympyränä virkatuin kerroksin ja ympärysmittaa 
kasvatetaan lisäyksin 6-säteisesti.  

 Laita lisäyskohtiin silmukkamerkit tai merkkilangat, niin 
huomaat lisäyskohdat työstäsi helpommin.  

 Sulje jokainen kerros kiinteällä ketjusilmukalla (kkjs). 

 Virkkaa aina 1 ketjusilmukka (ks) siirtyäksesi seuraavalle kerrokselle. 
 

Lyhenteet  krs = kerros 

 ks = kiinteäsilmukka 

 kkjs = kiinteäketjusilmukka 

Ennen pipon aloittamista kannattaa virkata kokeilu, niin näet tulee 

virkkauksesta mielestäsi sopivan tiheää. Ohjeen mukaisesti, 6 mm:n 

koukulla, virkkauksesta tulee tiivistä ja napakkaa. Huomaa, että 

pipon koko muuttuu, jos virkkaustiheyskin muuttuu. Voit kuitenkin 

seurata ja mitata kokoa työn edetessä ja lopettaa lisäämisen, kun 

sopiva koko on saavutettu.  

Huomaa myös, että kirjovirkkauskuviota varten työssä pitää olla 6:lla 

jaollinen silmukkamäärä. Jos pipon kokoa pitää kasvattaa, voi hyvin 

lisätä vielä muutaman silmukan, kun olet ensin tehnyt kuvio-

osuuden. 

Koska Easy-lanka on villa voit muokata kokoa isommaksi ja 

pienemmäksikin höyryttämällä ja muotoilemalla. Ks. Viimeistely.   

 

 

 

Design & kuvat © Pirjo Sinervo  

Koko mies, päänympärys 57 - 59 cm  

Lanka EASY  
100% merinovilla  
kerä: 50 g, n. 182 m 

Langan menekki 50 g musta, väri nro 1099 
50 g t. harmaa, väri nro 1055 
100 g ruskea, väri nro 1055 

Virkkuukoukku 6 mm tai käsialan mukaan 

Tiheys n. 0,9 s = 1 cm 

Vaativuustaso  

Virkkaus kiinteät silmukat  (ks) 
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 Virkkaaminen 

Seuraa mallipiirrosta ja 
tekstiohjetta. Piirroksessa ovat 
kaikki pipon kerrokset.  

Tee lankalenkkialoitus: Kierrä 
ruskeasta langasta lenkki.  
1. krs   

Virkkaa lankalenkkiin 6 ks.  
Sulje krs kiinteällä 
ketjusilmukalla. Tiivistä 
aloitus langanpäästä 
vetämällä.  
Virkkaa joka kerroksen 
lopuksi 1 kjs siirtyäksesi 
seuraavalle kerrokselle. 

2. krs 
Virkkaa 2 ks jokaiseen ed. 
krs:n silmukkaan. Ota 
koukulle silmukan 
molemmat reunat. 

3. krs  
Virkkaa 2 ks joka toiseen ed. 
krs:n silmukkaan ja muihin 
yksi ks.   

4. krs  
Virkkaa 2 ks joka kolmanteen ed. krs:n silmukkaan ja muihin yksi ks. 

5. - 9. krs 
Jatka samalla systeemillä kuin edellä. 

10. krs  
Virkkaa ilman lisäyksiä 

11. krs 
Virkkaa 2 ks joka kahdeksanteen ed. krs:n silmukkaan ja muihin yksi ks. 

12. - 15. krs virkkaa ilman lisäyksiä. 

Kirjovirkkausosa  
Virkkaa kuviokerroksilla kirjovirkkausta kahdella värillä siten, että virkkaa vuorossa 
olevalla värillä lepovuorossa olevan langan yli, jolloin se kulkee silmukoiden sisällä 
kuviosta toiseen. Kun väri vaihtuu, ota uusi väri työhön jo sulkiessasi edellisen 
silmukan eli virkkaa uudella värillä jo edellisen silmukan viimeinen vaihe, jossa  
virkataan 2 koukulla olevaa silmukkaa yhteen: 

I vaihe: vedä lanka edellisen kerroksen silmukan läpi, koukulla 2 lankaa. 
II vaihe: ota uuden värinen lanka koukulle ja vedä molempien koukulla olevien silmukoiden läpi. Näin saadaan 
jyrkkä leikkausviiva värien vaihtuessa. 

Raitaosa 
Virkkaa raidat mallipiirroksen mukaan. Jos haluat voit muuttaa pipon syvyyttä kerroksia lisäämällä tai vähentämällä. 
 
Alareunan ketjuvirkkauskerros (tämän voi jättää tekemättä) 
Mallipipossa on virkattu ketjuvirkkauskerros alareuna viimeisen kerroksen päälle työn oikealta puolelta: 

1. vedä silmukka virkkuukoukulla työn oikealle puolelle 
2. pidä silmukka koukulla ja vie koukku jälleen työn läpi nurjalle 
3. kierrä lanka koukulle ja vedä työn sekä koukulla olevan silmukan läpi 
4. virkattava lanka pysyy koko ajan työn nurjalla puolella, pipon sisällä puolella 

 
 

Virkattu kuvio kallistuu vasemmalle. 
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Viimeistely 
Päätä langanpäät työn sisään pujottelemalla. Höyrytä 
pipo: tee esim. froteepyyhkeestä pallomainen ”muotti”, 
jonka päälle vedät pipon. Laita pipon päälle kostea 
kangas ja kuljeta silitysrautaa sen päällä, niin että 
muodostuu höyryä. Älä paina työtä kovakouraisesti! Kun 
pipo on höyryinen ja vähän kostea, voit muotoilla sen 
käsissäsi tai päässäsi kauniiksi. 

                                                                                                               

       

 

 

 

Kuvissa mallina: 
Janne Konttila 

 
 
 

 


