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1635                        Virkattu kukkahuivi 

Mitat:  n. 50 x 190 cm (ilman hapsuja) 

Lanka:  Cewec Linea (34% pellava, 29% puuvilla, 37% viskoosi) 50 g = 215 m 

Langanmenekki: Värinro 25 (= pohjaväri) 3 kerää 

  6 eri väriä kukkiin, esim. värit 20-22-27-30-32-33, 1 kerä jokaista väriä 

Virkkuukoukku: nro 3 tai 3,5 

Tiheys:  Kukan halkaisija on n. 6 cm (= 1.-3.krs virkataan väreillä 1+2) 

Lyhenteet:                          kjs  ketjusilmukka 

  ps piilosilmukka 

  ks kiinteäsilmukka 

  3-krt.p 3-kertainenpylväs 

  pp puolipylväs 

”Vaihda työhön erivärinen lanka” Virkkaa ensimmäinen ketjusilmukka molemmilla väreillä.  

Yhdistäminen              Virkkaa ps kjs-kaaren ympäri. Yhdistäminen tehdään aina työn op:lla.  

 

Virkkaa yhteensä 55 kokonaista kukkaa (12 terälehteä) ja 11 puolikasta kukkaa (8 terälehteä). 

Katso piirrosta. 

 

Kokonainen kukka: 

Virkkaa kukat eri väriyhdistelmissä, väri 1 ja väri 2. 

Valitse 1 (yksi kukkien väreistä). Virkkaa 4 tai 5 kjs, yhdistä renkaaksi 1 ps:lla (tai aloita 

virkkaamalla 1.krs:n s:t lankalenkkiin). 

1.krs: 1 kjs, 6 ks renkaaseen, lopeta krs 1 ps:lla ensimmäiseen ks:aan = 6 s. 

2.krs: 2 ks jokaiseen s:aan. Lopeta krs 1 ps:lla krs:n ensimmäiseen s:aan ja vaihda työhön samalla 

väri 2 (kukan toinen väri). Katkaise väri 1:n lanka. Työssä on nyt 12 ks. 

3.krs: Virkkaa värillä 2. *1 ps seur. s:aan, 5 kjs, 1 3-krt.p, 5 kjs, 1 ps samaan s:aan kuin 3-krt.p*, 

toista *-* yht. 12 kertaa, lopeta krs 1 ps:lla krs:n ensimmäiseen s:aan. Katkaise lanka (vedä lanka 

viim. s:n läpi). 

Kukassa on nyt 12 terälehteä. 

Päättele kaikki langanpäät.  

4.krs: Vaihda työhön pohjaväri. 
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Kiinnitä lanka yhteen terälehteen. *Virkkaa 5 kjs, 1 ks seur. terälehteen*, toista *-* krs:n loppuun 

asti, lopeta krs 1 ps:lla krs:n ensimmäisen s:aan. Terälehtien välissä on nyt 12 kjs-kaarta.  

 

5.krs: Virkataan ohjeen mukaan vain ensimmäiseen kukkaan. Muissa kukissa 5.krs on 

yhdistämiskrs. 

1 ps 1. kjs-kaaren ensimmäiseen kjs:aan, 1 ks kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 2. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 3. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 4. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 5. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 6. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 7. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 8. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 9. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 10. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 11. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 12. kjs-kaareen. 

Virkkaa krs:n loppuun 5 kjs, 1 ps krs:n ensimmäiseen s:aan (1. kjs-kaareen). Katkaise lanka. 

Loput kukat yhdistetään 5.krs:lla viereiseen kukkaan neljästä kohdasta: Ensin 3-

kohdanyhdistäminen, sitten 2-kohdanyhdistäminen kaksi kertaa ja lopuksi vielä 3-

kohdanyhdistäminen. 

3-kohdanyhdistäminen tarkoittaa, että tässä kohdassa yhdistyy 3 kukkaa. 

 

2. kukka (kts kuva 1). 

5.krs: Yhdistäminen 1. kukkaan (yhdistä neljästä kohdasta viereiseen kukkaan). 

1 ps 1. kjs-kaaren 1. kjs:aan, 1 ks 1. kaareen, 2 kjs-1 ps viereisen kukan ensimmäiseen kaareen-2 

kjs, 1 ks 1. kaareen. 

2 kjs-1 ps viereisen kukan kjs-kaareen-2 kjs, 3 ks 2. kjs-kaareen. 

2 kjs-1 ps viereisen kukan seur. kaareen-2 kjs, 1 ks 3. kjs-kaareen, 2 kjs-1 ps viereisen kukan seur. 

kaareen-2 kjs, 1 ks 3. kaareen. 

5 kjs, 3 ks 4. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 5. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks 5. kaareen. 



3 
 

5 kjs, 3 ks 6. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 7. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 8. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 9. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 10. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 11. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 12. kjs-kaareen. 

Virkkaa krs:n loppuun 5 kjs, 1 ps krs:n ensimmäiseen ks:aan (1. kjs-kaareen). Katkaise lanka ja vedä 

viim. s:n läpi. 

 

3. kukka (kts kuva 2) 

Kuten 2. kukka. Aseta kukat op:t vastakkain, jotta pystyt valitsemaan oikeat ensimmäiset 

yhdistettävät kjs-kaaret.  

 

4. kukka (kts kuvat 3 ja 4) 

5.krs:lla yhdistetään 4. kukka kolmanteen, ensimmäiseen ja toiseen kukkaan – huom 

yhdistämisjärjestys! 

3-kohdanyhdistämisessä yhdistäminen tehdään kohdassa, johon on jo virkattu 1 ps.  

Pidä huolta, että valitset oikein 3. kukan ensimmäisen yhdistämiskaaren (kts kuvaa). 

1 ps 1. kjs-kaaren 1. kjs:aan, 1 ks 1. kaareen, 2 kjs-1 ps viereisen kukan ensimmäiseen kaareen-2 

kjs, 1 ks 1. kaareen. 

2 kjs-1 ps viereisen kukan seur. kjs-kaareen-2 kjs, 3 ks 2. kjs-kaareen. 

2 kjs-1 ps viereisen kukan seur. kjs-kaareen-2 kjs, 1 ks 3. kjs-kaareen, 2 kjs-1 ps viereisen kukan 

seur. kjs-kaareen-2 kjs (= 3-kohdanyhdistäminen), 1 ks 3. kaareen. 

Jatka 1. kukkaan: 

2 kjs-1 ps viereisen kukan seur. kjs-kaareen-2 kjs, 3 ks 4. kjs-kaareen. 

2 kjs-1 ps viereisen kukan seur. kjs-kaareen-2 kjs, 1 ks 5. kjs-kaareen, 2 kjs-1 ps viereisen kukan 

seur. kjs-kaareen-2 kjs (= 3-kohdanyhdistäminen), 1 ks 5. kaareen. 

2 kjs-1 ps viereisen kukan seur. kjs-kaareen-2 kjs, 3 ks 6. kjs-kaareen. 

2 kjs-1 ps viereisen kukan seur. kjs-kaareen-2 kjs, 1 ks 7. kjs-kaareen, 2 kjs-1 ps viereisen kukan 

seur. kjs-kaareen-2 kjs, 1 ks samaan kaareen.  

Jatka ks loppuun ilman yhdistämistä: 



4 
 

5 kjs, 3 ks 8. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 9. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 10. kjs-kaareen. 

5 kjs, 1 ks 11. kjs-kaareen, 5 kjs, 1 ks samaan kaareen. 

5 kjs, 3 ks 12. kjs-kaareen. 

Virkkaa krs:n loppuun 5 kjs, 1 ps krs:n ensimmäiseen ks:aan (1. kjs-kaareen). Katkaise lanka ja vedä 

viim. s:n läpi. 

 

Jatka yhdistäen kukat samalla tavalla jo aikaisemmin yhdistettyihin kukkiin. Virkkaa lopuksi 

puolikkaat kukat huivin yläreunaan.  

 

Puolikas kukka: 

Valitse väri 1. Virkkaa 4 tai 5 kjs, yhdistä renkaaksi 1 ps:lla (tai virkkaa 1.krs:n s:t lankalenkkiin). 

1.krs: 1 kjs, virkkaa renkaaseen 4 ks, käänny. 

2.krs: 1 kjs, 2 ks jokaiseen s:aan. Vaihda työhön väri 2.  

3.krs: *1 ps ks:aan, 5 kjs, 1 3-krt.p samaan ks:aan, 5 kjs, 1 ps samaan ks:aan*, toista * - * yht. 8 

kertaa. Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi. 

Vaihda työhön väri 25. 

4.krs: Virkkaa pohjavärillä. Kiinnitä lanka ensimmäiseen terälehteen, *5 kjs, 1 ks seur. 

terälehteen*, toista * - * yht. 8 kertaa, katkaise lanka. 

5.krs: Yhdistä 10 kohdata viereisiin kukkiin, paitsi kaksi reunimmaista kukkaa, jotka yhdistyvät 

viereisiin kukkiin vain neljästä kohdasta, muuten 5.krs virkataan 1. kukan ohjeen mukaan.  

 

Reunus: Virkataan op:lta värillä 25. Virkkaa reunus puolipylväillä (voit virkata sen myös pylväillä). 

Aloita oikeasta yläkulmasta, kiinnitä lanka terälehteen, virkkaa 2 kjs (= 1. pp), 4 pp saman 

terälehden kjs-kaareen, *5 pp kukan keskikohtaan, 5 pp saman kukan seur. terälehteen, 3 pp 

saman kukan 5. krs:n kaareen, siirry seur. (kokonaiseen) kukkaan: 3 pp 5.krs:n ensimmäiseen 

kaareen, 3 pp seur. kaareen, 3 pp 3 ks:aan, 3 pp saman kukan kahteen seur. kaareen, siirry seur. 

puolikkaaseen kukkaan, 3 pp kukan 5.krs:n ensimmäiseen kaareen, 5 pp ensimmäisen terälehden 

kjs-kaareen, toista *:stä aina vasempaan reunaan asti.  

Vasen kulma ja vino reuna: Virkkaa viim. terälehden jälkeen seur. kaareen *3 pp-1 kjs-3 pp* (= 

reikä hapsuja varten), 3 pp seur. kaareen, 3 pp 3 ks:aan, 3 pp seur. kaareen, toista *-* (reikä 
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hapsuja varten) seur. kaareen, 3 pp seur. kaareen, 3 pp 3 ks:aan, 3 pp seur. kaareen, 1 pp seur. 

kaareen, siirry seur. kukkaan: 1 pp ensimmäiseen kaareen, 3 pp seur. kaareen, 3 pp 3 ks:aan, 3 pp 

seur. kaareen, virkkaa *-* (reikä hapsuja varten) seur. kaareen ja jatka samalla tavalla alas viim. 

kukkaan asti (kukka 1), johon virkataan kaksi reikää hapsuja varten (3 pp keskimmäisiin 3 ks:aan). 

Jatka virkaten samalla tavalla toiseen vinoon reunaan ja lopeta ensimmäiseen kulmaan reiällä 

hapsuja varten, lopeta 1 ps:lla ylimpään krs:n alun 2 kjs:ta. Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.  

Päättele kaikki langanpäät. 

 

Hapsut: Solmi yht. 24 hapsua. Leikkaa pohjaväristä jokaista hapsua varten 12 n. 26-28 cm pitkää 

lankaa. Taita lankanippu kahtia ja vedä lenkki virkkuukoukulla hapsua varten tehdystä reiästä. 

Tasaa hapsut lopuksi.  

 

Design: Cewec 

Malli: Vibeke Warthoe 

 

Piirroksessa näkyy koko huivi. Asettele kukat siten, että samanväriset kukat eivät ole vierekkäin. 1. 

kukka on huivin alimmassa kulmassa. 

Kuva 1: 1. ja 2. kukan yhdistäminen. Yhdisämiskohdat (= 3-kohdanyhdistäminen) merkitty. 

Kuva 2: 1., 2. ja 3. kukan yhdistäminen. 

Kuva 3: 4. kukan yhdistämisen aloitus.  

Kuva 4: 4. kukan yhdistämisen jatkaminen. 
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