
 

 
 
2502 Virkattu pusero 
 
Koko: 36/38 (40/42) 
Vaatteen mitat:  
Vartalonympärys: 88 (96) cm 
Pituus: 62 (66) cm 
Lanka: Fibra Natura Cottonwood (100 % ekologinen puuvilla, 50 g = 105 m) 
Langanmenekki: 6 (7) kerää 
Puikot: pyöröpuikot nro 4 (40 cm) 
Virkkuukoukku: nro 4 
Tiheys: 17 s ja 6,5 krs kolmiomallivirkkausta koukulla nro 4 = 10 x 10 cm; 21 s ja 28 krs sileää neuletta 
puikoilla nro 4 = 10 x 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot tai virkkaat liian tiukkaa, vaihda 
paksumpiin puikkoihin tai koukkuun. Jos neulot tai virkkaat liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin tai 
koukkuun. 
 



 
 
Kolmiomallivirkkaus 
S-luvun tulee olla jaollinen 5:llä + 1 s. 
1. krs (np): Virkkaa 1 kjs kääntymiseen, *7 kjs, ylitä 4 s, 1 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* koko krs:n ajan, 
virkkaa viimeisenä 1 ks.  
2. krs (op): Virkkaa 5 kjs kääntymiseen, *4 p kjs-kaaren keskimmäiseen kjs:aan, 1 kjs*, toista *-* koko krs:n 
ajan, virkkaa lopuksi viimeisen kjs-kaaren viimeiseen kjs:aan 1 kolmoispylväs. 
Toista krs:ia 1 ja 2. Virkkaa jatkossa 1. krs:n ks:t 2. krs:n p-ryhmien väliin kjs:iden ympärille. 
 
Helman mallivirkkaus 
S-luvun tulee olla jaollinen 4:llä + 1 s. 
1. krs: Virkkaa 3 kjs kääntymiseen (= 1. p), virkkaa 1 p joka s:aan. 
2. krs: Virkkaa 3 kjs kääntymiseen (= 1. p), virkkaa 1 p seur. s:aan, *1 kjs, ylitä 1 s, 3 p*, toista *-* ja virkkaa 
krs:n lopuksi 1 kjs, ylitä 1 s, 2 p. 
3. krs: Virkkaa 3 kjs kääntymiseen (= 1. p), virkkaa 1 p joka s:aan. 
 
 
Takakappale 
Virkkaa 81 (91) kjs ja virkkaa helman mallivirkkausta 3 krs ohjeen mukaan. Virkkaa sitten 
kolmiomallivirkkausta ohjeen mukaan. Kun kolmiomallivirkkauksen korkeus on 55 (58) cm (= 36 (38) krs), ja 
olet viimeksi virkannut op:n krs:n, virkkaa seuraava krs seuraavasti: 
Virkkaa 6 (7) mallikertaa kolmiomallivirkkausta (1 mallikerta = kjs-kaari + 1 ks), virkkaa sitten pääntietä varten 
ps:ita seuraavan 4 mallikerran matka, virkkaa sen jälkeen vielä 6 (7) mallikertaa kolmiomallivirkkausta. Jatka 
virkaten pääntien kumpikin puoli erikseen. 
Vasen puoli: Virkkaa 5 (6) kolmiomallikertaa kuten aiemmin, virkkaa 6. (7.) kjs-kaareen vain 1 p keskimmäiseen 
s:aan. Virkkaa vielä 1 krs ks:ita. 
Oikea puoli: Liitä lanka pääntien oikeaan reunaan ensimmäisen kjs-kaaren keskimmäiseen s:aan ja virkkaa 3 
kjs, virkkaa kolmiomallivirkkausta kädentien reunaan saakka. Virkkaa lopuksi 1 krs ks:ita. 
 
Etukappale 
Virkkaa kuten takakappale, mutta tee pääntie kun kolmiomallivirkkauksen korkeus on 40 (43) cm (= 26 (28) krs 
mallivirkkausta). Virkkaa pääntien kummallakin puolella mallivirkkausta kunnes työ on yhtä korkea kuin 
takakpl. Virkkaa viimeisenä 1 krs ks:ita. 
Ompele olkasaumat. 
 
Hihat 
Mittaa kädentietä varten olkasaumasta alaspäin 19 (20) cm ja laita merkki sekä etu- että takakpl:seen. Poimi 
pyöröpuikoilla merkkien välistä op:lta n. 80 (84) s. Neulo sileää neuletta edestakaisin (1. krs = np). Kavenna 
samalla 1 s mol. reunoissa joka 6. krs:lla, yhteensä 3 kertaa, tee kavennukset op:n krs:lla seuraavasti: 1 o, 1 
ylivetokavennus, neulo kunnes jäljellä on 3 s, 2 o yhteen, 1 o. Kun kaikki kavennukset on tehty, työssä on 74 
(78) s. Jatka neuloen sileää neuletta kunnes hihan pituus on 8,5 cm. Päätä s:t. Neulo toinen hiha samoin. 
 
Viimeistely 
Ompele sivu- ja hihasaumat. Virkkaa pääntielle 1 krs ks:ita. Poimi helmasta rullareunusta varten n. 180 s 
pyöröpuikoilla ja neulo 5 krs sileää suljettua neuletta. Päätä s:t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjetiedustelut: Lankamaailma, posti@lankamaailma.fi 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
 


