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Saunakukkia 

 

Äitini jäämistöstä löytyi sievä pieni pitsiliina, joka oli virkattu ohuen 

ohuesta langasta. Se sopi kuin nakutettu saunan oven vinoon 

pikkuikkunaan. 

Virkkasin mallin uudestaan ohuesta kalalangasta, tällaisena se sopii 

hyvin esim. kehykseen pingotettavaksi verhoksi. Jos neliöt asetetaan 

vinottain, saadaan aikaiseksi kaunis pykäreuna peittoon tai liinaan 

ilman ponnisteluja. Ohuesta villalangasta tehtynä neliö sopii vaikkapa 

huiviinkin. 

 

Tarvitset ohutta kalalankaa ja virkkuukoukun 1,25 
Perusneliön koko n. 9 x 9 cm 
 

1 krs: Tee sormen ympärille lenkki ja virkkaa siihen 16 ks. Kiristä lenkki ja tee piilosilmukka 1. ks:aan. 

2 krs: Virkkaa *20kjs, 1ks seur. ks:aan*. Toista *-* vielä 14 kertaa. (Kuva 1.) Viimeinen, 16. lenkki: virkkaa 

10kjs, sitten kahdeksan langankierron pitkäpylväs. Olet 16. lenkin yläreunassa. 

3 krs: 5kjs, 1ks seuraavan lenkin ympäri. Ole tarkkana, että lenkkien järjestys säilyy, eivätkä lenkit jää 

kierteelle. (Kuva 2.) Viimeinen väli: 2kjs, 1 p viimeiseen lenkkiin. Olet lenkkien välisen kaaren keskellä. 

4. krs: 6kjs, 3p kaareen, 3p, 3kjs, 3p seur. kaareen, 3p, 5kjs, 3p seur. kaareen (=kulma), jatka virkaten joka 4. 

kaareen pylväsryhmien väliin 5kjs, muihin 3kjs. (Kuva 3.) Kerroksen lopussa 2p seur. kaareen, 1ps 3. 

ketjusilmukkaan kerroksen alusta. Olet sivun keskikohdassa. 

5. krs: (1ps, *2p, 2kjs, 2p) seur. kaareen, 5kjs, 1ks seur. kaareen, 5kjs, (2pp, 5kjs, 2pp, 9kjs, 2pp, 5kjs, 2pp) 

seur. kaareen (=kulma), 5kjs, 1ks seur. kaareen, 5kjs*, toista *-* vielä 3 kertaa. (Kuvat 4 ja 5.) Sulje kerros 

piilosilmukalla 3. kjs kerroksen alusta. Huom., kerroksen 1. pylväs = 3kjs. 

Liittäminen (Kuva 6.):  

Liitä neliöt toisiinsa viimeisen kerroksen aikana. Aloita kiinnittäminen kulmakaaresta: Virkkaa *4 kjs, 1ps 

toisen neliön keskimmäiseen kulmakaareen, 4kjs, 2pp, 2kjs, 1ps toisen neliön seuraavaan kaareen, 2kjs, 

2pp kulmakaareen, 5 kjs, 1ks kaareen, 5 kjs, 2p kaareen, 1kjs, ps toisen neliön vastaavaan kaareen, 1kjs, 2p, 

5kjs, 1ks, 5kjs, 2pp, 2kjs, ps toisen neliön 1. kulmakaareen, 2kjs, 2pp kulmakaareen*. Ensimmäisessä rivissä 

ja reunassa kiinnitetään vain yksi sivu. Jatkossa kiinnitys tehdään kahdelta sivulta toistaen *-* ohjetta kaksi 

kertaa.  
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