VIRKATTUJA KUKKIA
Mallit ja toteutus Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Langat Lankavan Esito-virkkuulankaa (100 % merseroitu puuvilla, 200 g = 650 m) ja
Esito-huopalankaa (100 % norjalainen kampavilla, 240 g = 550 m)
Virkkauskoukku Esito-virkkuulanka nro 1,75, Esito-huopalanka nro 3
Lyhenteet krs=kerros, kjs=ketjusilmukka, ps=piilosilmukka, ks=kiinteäsilmukka, pp=puolipylväs, p=pylväs,
kp=kaksoispylväs, 3-p=kolmoispylväs

LEMMIKKI

Koko 3,5 cm
Lanka valkoista (9000) ja sinistä (9051) Esito-virkkuulankaa
Työohje Virkkaa valkoisella aloitusketjuun 6 kjs:n ja sulje se
renkaaksi ps:lla. 1. krs: 1 kjs, 9 ks renkaaseen ja loppuun sinisellä 1 ps 1.kjs:aan (= 10 s). Jatka sinisellä. 2. krs: *4 kjs, 2 kp
seuraavaan ks:aan, 4 kjs, 1 ks seuraavaan ks:aan*, toista *-*
5 kertaa, 1 ps 1. kjs:aan. Päättele langat.

LEINIKKI

Koko 4,5 cm
Lanka vaaleanvihreää (9044), vaaleankeltaista (9033) ja
valkaisematonta (9000) Esito-virkkuulankaa
Työohje Virkkaa vaaleankeltaisella aloitusketjuun 4 kjs ja sulje
sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 3 kjs, 2 yhteen virkattua p:stä renkaaseen, 2 kjs. *3 yht.
virkattua p:stä renkaaseen, 2 kjs*, toista *-* 4 kertaa, valkoisella
langalla 1 ps 3. kjs:aan.
2. krs: 5 ks jokaiseen kjs-kaareen (= 25 s) ja loppuun vihreällä
langalla 1 ps 1. ks:aan.
3. krs: *1 ps, 3 kjs, 3x 2 kp samaan s:aan, 3 kjs, 1 ps*, toista *-*
5 kertaa. Päättele langat.

JUHANNUSRUUSU

Koko Iso ruusu 4 cm, pieni ruusu 3 cm
Lanka valkaistua (9001) ja vaaleankeltaista (9033) Esito-virkkuulankaa
Iso ruusu Virkkaa keltaisella aloitusketjuun 67 kjs.
Terälehdet 1-4: Jätä 3 kjs:n väliin, 2 p, 2 kjs, 1 ps, * 3 kjs, 2 p,
2 kjs, 1 ps*, toista *-* 3 kertaa.
Terälehdet 5-8: *4 kjs, 4 kp, 3 kjs, 1 ps*, toista *-* 4 kertaa.
Terälehdet 9-10: *4 kjs, 6 kp, 3 kjs, 1 ps*, toista *-* 2 kertaa.
Terälehdet 11-12: *5 kjs, 8x 3-p (= 8 kolmoispylvästä), 4 kjs,
1 ps*, toista *-* 2 kertaa.
Pieni ruusu Virkkaa aloitusketjuun valkoisella 48 kjs.
Terälehdet 1-3: Jätä 3 kjs:n väliin, 2 p, 2 kjs, 1 ps, *3 kjs, 2 p,
2 kjs, 1 ps*, toista *-* 2 kertaa.
Terälehdet 4-6: *4 kjs, 4 kp, 3 kjs, 1 ps*, toista *-* 3 kertaa.
Terälehdet 7-9: *4 kjs, 6 kp, 3 kjs, 1 ps*, toista *-* 3 kertaa.
Viimeistely Silitä pylväsnauha ja kääri se rullalle pienimmästä
suurimpaan. Ompele alareuna niin, että pohjasta tulee tasainen.
Päätä langat ja asettele terälehdet.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

RUUSU

Koko Iso ruusu 4,5 cm (virkkuulanka) ja 6 cm (huopalanka)
Pieni ruusu 3,5 cm (virkkuulanka) ja 5,5 cm (huopalanka)
Iso ruusu Virkkaa aloitusketjuun 48 kjs. Jätä alkuun n. 20 cm
lankaa ompeluun. 1. krs: Hyppää 4 kjs:n yli, virkkaa 43 kp ja
1 p viimeiseen kjs:aan (= 45 s). 2. krs: 3 kjs, 30x 3 kp samaan
s:aan, 15x 3 p samaan s:aan, 1 p ensimmäisen krs:n 4. kjs:aan.
Katkaise lanka n. 10 cm:n päästä.
Pieni ruusu Virkkaa aloitusketjuun 33 kjs. Jätä alkuun n. 20 cm
lankaa ompeluun. 1. krs: Hyppää 4 kjs:n yli, virkkaa 27 kp ja
1 p viimeiseen kjs:aan (= 29 s). 2. krs: 3 kjs, 15x 3 kp samaan
s:aan, 13x 3 p samaan s:aan ja 1 p 4. kjs:aan. Katkaise lanka n.
10 cm:n päästä. Viimeistele kuten iso ruusu.
Viimeistely Venytä ulkoreunaa (2. krs:sta) ja silitä se asentoonsa. Kääri kjs-nauha rullalle, alkaen1. krs:n alusta. Ompele rulla
alkuun jätetyllä langalla. Päätä loppuun jätetty langanpää ruusun keskelle.

LEHTI

Koko ilman vartta 5 cm (virkkuulanka) ja 6,5 cm (huopalanka)
Työohje Lehden virkkaaminen aloitetaan ruoteen keskeltä. Viimeisen krs:n päätteeksi virkataan lehden varsi. Virkkaa aloitusketjuun 12 kjs. 1. krs: Jätä 1 kjs väliin, virkkaa 10 ks, 5 kjs
samaan s:aan, jatka kääntämättä työtä ja virkkaa ketjun vastakkaiseen reunaan: 10 ks, 3 kjs, 9 ks (vie koukku silmukoiden
molempien reunojen läpi). 2. krs: 1 kjs, virkkaa silmukoiden
takareunoihin seuraavasti: 8 ks, 2x 1 ks kjs:aan+1 ks, 10 ks,
käänny. 3. krs: 1 kjs, jätä 1 ks väliin, virkkaa silmukoiden
molempien reunojen läpi seuraavasti: 9 ks, 4x 1 kjs+1 ks, 6 ks,
käänny. 4. krs: 1 kjs, jätä 1 ks väliin ja virkkaa 20 ks silmukoiden takareunoihin, käänny. 5. krs: 1 kjs, jätä 1 ks väliin ja virkkaa 9 ks s:den molempien reunojen läpi. Virkkaa sitten varsi:
7 kjs, jätä 1 kjs väliin, 6 ps ja loppuun 1 ps 5. krs:n viimeiseen
ks:aan. Päättele langat.

KETONEILIKKA

Koko 6 cm
Lanka vaaleaa pinkkiä (9013), viininpunaista (9021) ja pinkkiä
(9015) Esito-virkkuulankaa
Työohje Virkkaa vaalealla pinkillä aloitusketjuun 4 kjs ja sulje se
renkaaksi ps:lla.
1. krs: 3 kjs, 9 p renkaaseen, loppuun viininpunaisella 1 ps aloitusketjun 3. kjs:aan. 2. krs: 1 kjs, 1 ks samaan 3. kjs:aan, 2 ks
jokaiseen p:seen, loppuun pinkillä 1 ps krs:n 1. kjs:aan. *3. krs:
4 kjs, 3x 2 kp ks:aan, 4 kjs. Käänny. 4. krs: 1 kjs 1. kp:seen, 1
ks seuraaviin 5 kp:seen. Käänny. 5. krs: 4 kjs+1 ps jokaiseen
ks:aan, loppuun 4 kjs ja 1 ps 2. krs:n alkuun virkattuun kjs:aan*.
Toista *-* yht. 5 kertaa. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

MISTELI

Koko n. 8 cm
Lanka vihreää (7042) ja valkaistua (7001) Esito-huopalankaa
Työohje Virkkaa vihreällä langalla aloitusketjuun 23 kjs, jätä 5 kjs väliin,
*2x 3-p, 2 kp, 2 p, 1 pp, 2 ks*. Jatka virkkaamalla toinen lehti: 14 kjs, jätä 5 kjs väliin ja toista *-*. Jatka virkkaamalla aloitusketjun varteen 8 ps.
Päätä lanka. Virkkaa valkoisella langalla 2 marjaa:
2 kjs, jätä 1 kjs väliin ja virkkaa 1 p+1 ks seuraavaan kjs:aan. Päättele
lanka.
Viimeistely Silitä lehdet. Solmi marjat aloituslangoistaan yhteen ja kiinnitä nippu lehtihankaan. Päättele langanpäät.

ESIKKOKIMPPU

Koko n. 5 cm
Lanka keltaista (9034) ja vihreää (9040) Esito-virkkuulankaa
Työohje Virkkaa yhteen kimppuun ensin 5 kukkaa.
Terälehdet: Virkkaa keltaisella *6 kjs, jätä 5 kjs väliin, 3x 3-p samaan
s:aan, 5 kjs, 1 ps 6. kjs:aan*, toista *-* 5 kertaa, 1 ps 1. ksj:aan. Päättele lanka.
Keskusta: Pidä op itseesi päin ja lanka työn alla. Vedä vihreä lanka lenkiksi kukan keskelle yhden terälehden juureen, virkkaa 1 ps 4 terälehden
juureen ja 1 ps aloituskohtaan. Päättele toinen langanpää ja jätä toisesta keskelle 20 cm lankaa ja vedä se keskustan läpi nurjalle. Virkkaa 5 samanlaista kukkaa.
Varsi: Solmi kukkien 5 langanpäätä hevosenhäntäsolmulla yhteen kimpun juureen. Virkkaa solmusta alkaen yhdellä langalla 16 ks muiden lankojen ympärille. Päättele lanka ja pujota se neulalla 1 kjs:n ylitse varren
sisään. Tasoita loput langanpäät. Päättele langat.

KEHÄKUKKA

Koko 4 cm (virkkuulanka) ja 5,5 cm (huopalanka)
Lanka oranssia (9022) ja vihreää (9040) Esito-virkkuulankaa tai oranssia
(7025) ja vihreää (7042) Esito-huopalankaa
Työohje Tee oranssilla lankarengas: kierrä lanka muutaman kerran etusormen ympäri. 1. krs: 2 kjs, 9 ks renkaaseen, kiristä lankarengas umpeen, 1 ps 2. aloituskjs:aan.
2. krs: *5 kjs, jätä 1 kjs väliin, 4 ps, 1 ps silmukan etureunaan*, toista *-*
10 kertaa. 3. krs: Taita lehtiä eteen ja virkkaa 1. krs:n s:den takareunaan:
1 ps 1. s:aan, 2 kjs, 9 ks, 1 ps 2. aloituskjs:aan.
4. krs: 5 kjs, jätä 1 kjs väliin, 4 ps, 1 ps allemman s:n etureunaan, 5 kjs,
jätä 1 kjs väliin, 4 ps, 1 ps s:n etureunaan*, toista *-*
10 kertaa (= 20 terälehteä). 5. krs: Taita terälehtiä eteen ja virkkaa 3.
krs:n s:den takareunaan: 1 ps 1. s:aan, Toista 4. krs:n *-* (=20 terälehteä), loppuun 1 ps 1. ps:aan.
Varsi ja kukkapohja Virkkaa vihreällä aloitusketjuun 11 kjs. Jätä
1 kjs väliin ja virkkaa ketjuun 10 ps (= varsi). Jatka virkkaamalla varren
päähän kukkapohja: 3 kjs, 7 p varren pään viimeiseen kjs:aan, 1 ps aloitusketjun 3.kjs:aan, käänny. Reunusta kuppimainen kukkapohjan seuraavasti: *2 kjs, jätä 1 kjs väliin, 2 ps*, toista *-* 8 kertaa. Päättele lanka.
Viimeistely Tee oranssista langasta pieni tupsu. Sido lankanippu keskeltä vihreällä n. 20 cm pitkällä langalla. Kiinnitä tupsu heteiksi kukan keskelle. Ompele sitten kukka tällä heteiden sidontalangalla kukkapohjaan.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

NUPPU

Koko 2,5 cm (huopalanka) ja 1,5 cm (virkkuulanka)
Työohje Tee lankarengas: kierrä lanka muutaman kerran etusormen ympäri. Virkkaa ensin 5 kjs ja sitten 7x 2 yhteenvirkattua
3-p:stä renkaaseen. Kiristä rengas umpeen. Jätä 5 kjs väliin ja virkkaa 1 ps 1. p-ryhmän kärkeen. Päättele lanka tai poimuta sillä kukkaa haluamaasi muotoon. Pylväsryhmät taipuvat taakse. Voit korostaa kuperaa asentoa loppulangalla: pujota lanka viimeiseen
krs:een ja kiristä lankaa.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

