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Materiaalit ja tarvikkeet: 
Lanka: HjerteGarn SOON, 60% puuvilla, 40% akryyli, 

80 m / 50 gr. väri 7060, menekki n. 80 g. 

Koukku: KnitPro Soft Grip 5 mm  

Sakset ja tylppäkärkinen neula lankojen päättelyyn.  

Vinkkejä ohjeen lukemiseen 
*-* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita 

yksittäisiä toistoja, esimerkiksi koko neiliön sivun matkalta.  

 

(…) Sulkeiden sisällä olevaa ohjetta toistetaan kerrottu määrä. Sulkeiden sisällä on vain 

yksittäisiä toistettavia osuuksia. 

[…] Hakasulkeiden väliin violetilla ja kursiivilla tekstillä on kirjoitettu neuvoja ja vinkkejä, ne 

auttavat sinua ohjeen läpi. 

Huomaa: Vaikka ohje on yksivärisen Cheerful Echinacea:n tekemiseen, toimii se ihan loistavasti 

myös väreissä! Jos haluat käyttää enemmän värejä, katso erillinen liite. 

Silmukat ja lyhenteet: 

 kjs  ketjusilmukka 

 ps  piilosilmukka 

 ks  kiinteä silmukka 

 puolip puolipylväs 

 p  pylväs (1 langankierto) 

 pp  pitkäpylväs (2 langankiertoa) 

 KTp kohovirkattu pylväs takaa 

 KTpuolip kohovirkattu puolipylväs takaa 

Erikoissilmukat: 
 Marjasilmukka: marjasilmukat tehdään virkkaamalla työn nurjalle puolelle ks ja pp samaan 

s:aan tai ilmoitettuihin silmukoihin.  

 Aloitus 4-pp-klusteri (4 pp yhteen samaan s:aan): 3 kjs, *2 langankiertoa, vie koukku 

silmukasta ja vedä lanka läpi, (vedä lanka läpi kahdesta lankalenkistä) kaksi kertaa* [kaksi 

lenkkiä jää koukulle]. Toista *-* vielä kaksi kertaa [4 lenkkiä jää koukulle], lanka koukulle ja 

vedä läpi kaikista neljästä lankalenkistä. 

 4-pp-klusteri (4 pp yhteen samaan s:aan): *2 langankiertoa koukulle, vie koukku silmukasta 

ja vedä lanka läpi, (vedä lanka läpi kahdesta lankalenkistä) kaksi kertaa* [kaksi lenkkiä jää 

koukulle]. Toista *-* vielä kolme kertaa [5 lenkkiä jää koukulle], lanka koukulle ja vedä läpi 

kaikista viidestä lankalenkistä. 
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 ks2yht: Vie koukku läpi kjs-kaaresta juuri ennen klusteria tai terälehteä ja vedä lanka läpi 

[kaksi lankalenkkiä koukulla] [kuva 1], vie koukku läpi seuraavasta kjs-kaaresta ja vedä lanka 

läpi [kolme lankalenkkiä koukulla] [kuva 2], lanka koukulle ja vedä läpi kaikista kolmesta 

lankalenkistä [kuva 3]. 

 

 Nyppy (3 p yhteen samaan s:aan): *Lanka koukulle, vie koukku silmukkaan ja vedä lanka 

läpi, vedä lanka läpi kahdesta lankalenkistä * [kaksi lankalenkkiä koukulla].  Toista *-* vielä 

kaksi kertaa [neljä lankalenkkiä koukulla], lanka koukulle ja vedä läpi kaikista neljästä 

lankalenkistä. 

 KT-liitos (kohovirkattu liitos takaa): irroita koukku työstä ja vie se läpi silmukan jo tehdystä 

silmukkaosasta takaa eteen [kuvat 1 ja 2], vie koukku seuraavasta silmukasta edestä taakse 

[kuva 3] ja ota irrotettu silmukka takaisin koukulle [kuva 4], vedä sama silmukka ensin työn 

etupuolelle [kuva 5], sitten työn takapuolelle ja kiristä silmukkaa kevyesti, jotta saat sen 

tasakokoiseksi ja istuvaksi [kuva 6]. Hienoa, kyllä kannatti! 

 

Tekijänoikeudesta: Minä, Sari Åström, pidätän oikeudet koko malliin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, 

muokata, jakaa tai myydä tätä kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa blogilinkin jos haluat jakaa 

ohjeen jonnekkin. Voit myydä itsevalmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos! 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Ohjeet: 
Tee aloituslenkki (Magic Ring). 

Kerros 1 Virkkaa aloituslenkkiin 4 kjs [lasketaan p+kjs], 

(p, kjs) 7 kertaa.  

Sulje kerros ps:lla aloituksen 3. kjs:aan. 

 

 Silmukkaluku: 8 p ja 8 kjs-kaarta.  

 

Kerros 2 [Tällä kerroksella teet marjasilmukoita sekä edellisen kerroksen kjs-kaariin että 

pylväisiin]. Käännä työ [nurja puoli itseäsi kohti], kjs [ei lasketa silmukoihin] (ks ja 

pp) samaan s:aan josta aloitit [kuvat 1-3 alla], *(ks ja pp) kjs-kaareen, (ks ja pp) 

p:een* toista *-* vielä 6 kertaa, (ks ja pp) kjs-kaareen. Sulje kerros ps:lla 1. ks:aan 

[kuvat 5 ja 6].  

 Viimeisessä kuvassa alapuolella näet, miltä marjasilmukat näyttävät sekä nurjalta 

että oikealta puolelta.  

 Silmukkaluku: 16 marjasilmukkaa [sisältää ks ja pp] 

 Huom: Ensimmäisillä kerroksilla työ voi kupruilla. Älä huoli, se tasoittuu kyllä 

myöhemmin.

 

 

Back side      Front side 
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Kerros 3 Jatka virkkaamista nurjalla puolella. Virkkaa vain edellisen kerroksen ks:oihin, 

hyppää yli kaikki pp:t. Kjs [ei lasketa silmukoihin], (pp, ks) samaan silmukkaan josta 

aloitit [kuvat 1 ja 2], *(ks, pp, ks) seuraavaan ks:aan*, toista *-* vielä 14 kertaa. Sulje 

kerros ps:lla 1. ksj:aan [kuva 3]. 

 Silmukkaluku: 16 marjasilmukkaa ja 16 ks.  

 

 

Kerros 4 Vinkki: Tämä kerros virkataa oikealta puolelta. Kaikki silmukat virkataan ainoastaan 

ks:oihin, jotka ovat osa marjasilmukkaa (marjasilmukka = ks ja pp), ei ks:aan, joka 

on tehty heti marjasilmukan jälkeen (punainen nuoli kuvassa 3 osoittaa oikean 

silmukan). Huomaa vielä, että edellinen kerros virkattiin nurjalta puolelta ja nyt 

katsot työtä oikealta puolelta, jolloin silmukat ovat päinvastaisessa järjestyksessä. 

Nyt ensimmäisenä on ks, sitten marjasilmukka (pp ja ks). Hyppää yli kaikki muut 

ks:t ja pp:t.  

 

Voit virkata ketjusilmukat hiukan normaalia löysemmin. Varsinkin, jos sinulla on 

taipumus virkata tiukasti.  

Käännä työ [oikea puoli itseäsi kohti] ja virkkaa aloitus-4-pp-klusteri samaan s:aan 

josta juuri aloitit [kuvat 1 ja 2], (3 kjs, 4-pp-klusteri seuraavaan ks:aan 

marjasilmukan jälkeen [kuva 3])15 kertaa, 3 kjs. Sulje kerros ps:lla 1. Klusterin laelle 

[kuva 5]. 

Back side      Front side 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Silmukkaluku: 16 terälehteä (4 pp kussakin) ja 16 3:n kjs:n kaarta. 

  

 

Kerros 5 Kjs [ei lasketa silmukoihin], (ks2yht terälehden molemmin puolin [kuvat 1-3], 3 ks 

kjs-kaareen) 16 kertaa  [katso ks2yht erikoissilmukoista]. Sulje kerros tekemällä 

“KT-liitos” [kuvat 4-5] – katso erikoissilmukat! 

Silmukkaluku: 16 ks2yht ja 48 ks. 

  

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Kerros 6 3 kjs [lasketaan 1. KTp:ksi], 63 KTp [kuvat 1 ja 2, ensimmäinen oikea KTp tulee 

kerroksen 5 ks2yht ympärille]. Sulje kerros ps:lla 3. ksj:aan [kuva 3]. 

 

Silmukkaluku: 64 KTp. 

  

 

Kerros 7 Vinkki: Tällä kerroksella virkataan nyppyjä (käytännössä 3 p yhteen samaan s:aan – 

katso erikoissilmukat). Kun olet virkannut seuraavan ks:n, voit painaa nyppyä 

hiukan sormellasi takaa päin, jotta nyppy jää varmemmin työn etupuolelle. 

 

Kjs ja ks samaan silmukkaan, josta juuri aloitit [kuva 1], *(nyppy, ks) seuraavaan 

s:aan [näiden pitäisi olla juuri terälehden ja ks2yht kohdalla, kuvat 2 ja 3], 3 ks [kuva 

4]*, toista *-* vielä 14 kertaa, *(nyppy, ks) seuraavaan s:aan, 2 ks. Sulje kerros 

ps:lla 1. ks:aan [kuva 5].  

 Silmukkaluku: 16 nyppyä ja 64 ks. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Kerros 8 Tällä kerroksella muoto muutetaan ympyrästä neliöksi: 

Virkkaa kjs ja ks samaan s:aan, josta juuri aloitit [kuva 1], 2 ks [2 kolmesta ks:sta 

tulee nypyn kohdalle], 

*3 puolip [kuva 2], 

3 p [1. osuu nypyn kohdalle, kuva 3], 

2 pp [kuva 4], 

(2 pp, 3 kjs, 2 pp) samaan s:aan [nämä osuvat nypyn kohdalle, kuva 5], 

2 pp, 

3 p [3. osuu nypyn kohdalle], 

3 puolip [kuva 6], 

3 ks [2. osuu nypyn kohdalle]*. 

Nyt olet tehnyt ensimmäisen neljänneksen neliöstä. 

Toista *-* vielä kolme 3 kertaa [kuvat 1-6], jätä 3 viimeistä ks:aan huomioimatta 

viimeisessä toistossa. Sulje kerros KT-liitoksella.  

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Silmukkaluku per toisto: 3 ks, 6 puolip, 6 p, 8 pp, ja kjs-kaari kulmassa. 

 

  

Kerros 9 Vinkki: Virkkaa kaikki kohotakasilmukat vain silmukan yläosaan (Shallow Post 

Stitch). Normaalisti kohotakasilmukat virkataan pylvään rungon ympärille, mutta 

tässä tilanteessa sinun on tarkoitus virkata ne vain silmukan ylälenkkien ympäri 

(kuten tekisit kohovirkkausta kiinteään silmukkaan). Tarkoituksena on saada vain 

kevyt silmukkarantu, perinteiset kohovirkkaukset tekevät huomattavasti järeämmän 

kolmiulotteisen vaikutuksen, mikä ei ole tarkoitus. Voit etsiä opasvideoita 

internetistä hakusanallaShallow post stitch. 

 

3 kjs [lasketaan 1. KTp:ksi], 13 KTp, 

*(2 p, 3 kjs, 2 p) kulman kaareen, 23 KTp*, toista *-* vielä kaksi kertaa, (2 p, 3 kjs, 2 

p), 9 KTp. Sulje kerros ps:lla 3. kjs:aan. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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  Silmukkaluku per sivu: 4 p, 23 KTp ja kjs-kaari kulmassa. 
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Kerros 10 3 kjs [lasketaan p], 15 p [kuva 1], *(2 p, 3 kjs, 2 p) kulmaan [kuva 2], 27 p * [ole 

tarkka, ettet unohda ensimmäistä s:aa], toista *-*vielä kaksi kertaa, 11 p. Sulje 

kerros ps:lla 3. kjs:aan [kuva 3]. 

 

Silmukkaluku per sivu: 31 p ja kjs- kaari kulmassa. 

  

 

Kerros 11 Kjs ja nyppy samaan silmukkaan josta aloitit [kuvat 1 ja 2], (3 ks [kuva 3], nyppy) 

neljä kertaa, ks,  

*(2 ks, kjs [laita silmukkamerkki], 2 ks) kulmaan [kuvat 5 ja 6],  

ks [ole tarkka ettet unohda ensimmäistä s:aa],  

(nyppy, 3 ks) 7 kertaa, nyppy, ks*, 

toista *-* vielä kaksi kertaa,  

(2 ks, kjs [laita silmukkamerkki], 2 ks) kulmaan,  

ks [ole tarkka ettet unohda ensimmäistä s:aa],  

(nyppy, 3 ks) kolme kertaa. Sulje kerros ps:lla 1. nypyn yläosaan [kuva 4]. 

 Silmukkaluku per sivu: 8 nyppyä, 27 ks ja kjs-kaari kulmassa. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Kerros 12 3 kjs [lasketaan p],19 p, *(p, 3 kjs, p] kulmaan, 35 p [ole tarkka, ettet unohda 

ensimmäistä s:aa]*, toista *-* vielä kaksi kertaa, (p, 3 kjs, p) kulmaan, 15 p. Sulje 

kerros virkkaamalla ”KT-liitos”. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Silmukkaluku per sivu: 37 p ja 3:n kjs:n kaari kulmassa. 

 
 

Kerros 13 Vinkki. Virkkaa jälleen kaikki kohosilmukat vain silmukan yläosaan (shallow post 

stitc) . Valinnainen: voit tarvittaessa säätää ruudun kokoa korvaamalla tämän 

kerroksen KTpuolip:t joko KTks:lla (jos haluat ruudusta hiukan pienemmän) tai 

KTp:lla tai muilla pidemmillä silmukoilla, jos haluat ruudusta hiukan suuremman.   

 

2 kjs [lasketaan 1. KTpuolip, kuvat 1-3], 21 KTpuolip, *(2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) 

kulmaan [kuva 4], 37 KTpuolip *, toista *-* vielä kaksi kertaa, (2 puolip, 2 kjs, 2 

puolip) kulmaan,15 KTpuolip. Sulje kerros vetämällä lanka nurjalle puolelle 

ensimmäisen KTpuolipylvään läpi. Katkaise ja päättele langat.  

 

Silmukkaluku per sivu: 37 KTpuolip, 4 puolip ja 2:n kjs:n kaari kulmassa. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Vinkki: Vinkkejä lankojen päättelyyn kuvissa 1-4 alla. Muista kiristää aloituslanka ja suosittelen 

tekemään vielä solmun ennen langan päättelyä, jotta aloituslenkki ei pääse löystymään 

myöhemmin. 

 

Onnittelut! Olet juuri saanut valmiiksi sinun Riemuisan Punahattusi eli Cheerful Echinacea -

ruutusi. Anna sen iloita ja riemuita ja pingoita se ennen käyttöönottoa. Toivottavasti nautit tämän 

mallin virkkaamisesta vähintään yhtä paljon, kuin minä sen suunnittelusta. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Rakkaudella,  

Sari 

 

Ps. Olisi kiva nähdä kuinka sinun punahattusi riemuitsee, jaa omat kuvasi sosiaalisessa 

mediassa  #crochetcheerfulechinacea  

 

Niin, olisitkohan halunnut nähdä tai tehdä tämän useammalla värillä? Katso  liite, jossa Riemuisa 

Echinacea tapaa väriliidut ! Pidät siitä varmasti, seuraa vain linkkiä!  
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