
Virkattu ananaspussukka 
 
Koko: leveys n. 20 cm, korkeus n. 26 cm 
 
Lanka: Gjestal Bomull Sport  
(100 % puuvilla) 
1 kerä keltaista 
1 kerä vihreää 
 
Virkkuukoukku: 4 mm 
Muut tarvikkeet: neula päättelyyn 
 
Aloitus: virkkaa keltaisella 5 kjs ja yhdistä 
renkaaksi ps:lla.  
Korvaa krs:n 1. p aina 3 kjs:lla.  
1. krs: *2 p yhteen, 1 kjs*, toista *-* vielä 7 
kertaa = yhteensä 8 pylväsryhmää. Lopeta 
krs ps:lla 1. p:seen.  
Siirry ps:lla kjs-kaareen. Tee näin aina 
jatkossakin. 
2. krs: Virkkaa jokaiseen kjs-kaareen 3 p 
yht, 3 kjs. Yhteensä 8 pylväsryhmää, joiden 
väleissä aina 3 kjs. 
3. krs: *Virkkaa kjs-kaareen 3 p yht + 3 kjs 
+ 3 p yht + 3 kjs*, toista *-* koko krs. 
Jokaiseen kaareen tuli 2 pylväsryhmää. 
Yhteensä 16 pylväsryhmää, joiden väleissä 
aina 3 kjs. 
4. krs: Virkkaa joka toiseen kjs-kaareen 2 pylväsryhmää kuten edellisellä krs:lla, joka toiseen 1 pylväsryhmä, 
ryhmien väliin aina 3 kjs. Yhteensä 24 pylväsryhmää, joiden väleissä aina 3 kjs. 
5.-17. krs: Virkkaa jokaiseen kjs-kaareen 3 p yht, 3kjs. 
18. krs: *Virkkaa kjs-kaareen 3 p yht, seuraavaan kaareen 3 p yht, 3 kjs, seuraavaan kaareen 3 p yht, 3 kjs*,  
toista *-* koko krs. Kjs-kaaria tulee yhteensä 16. 
19. krs: Virkkaa jokaiseen kjs-kaareen 3 p yht, 3 kjs. Yhteensä 16 pylväsryhmää, joiden väleissä aina 3 kjs. 
20. krs: Virkkaa jokaiseen kjs-kaareen 3 ks. 
 
Vaihda vihreään väriin. 
21. krs: Virkkaa 1 ks jokaiseen ks:aan. 
22. krs: *1 puolip, 1 kjs, hyppää yhden ks:n yli*, toista *-* koko krs. 
23. krs: 1 ks jokaiseen puolip:seen ja jokaiseen kjs:aan. 
24. krs: *1 p, 1 kjs, hyppää yhden ks:n yli*, toista *-* koko krs. 
25.-26. krs: *1 p edellisen krs:n p:seen, 1 kjs*, toista *-* koko krs. 
 
Ananaksen lehdet: 
27. krs: *Virkkaa yhden kjs:n kaareen 1 ks + 1 kjs + 1 p + 2 pp + 1 ppp, 4 kjs, 1 ps edellisen krs:n p:seen, 2 ks 
seuraavaan 1 kjs:n kaareen*, toista *-* koko krs. Katkaise lanka. 
Palaa tekemään seuraavat lehdet 25. krs:n pylväiden väliin jääviin kjs:iin. Tee ne samoin kuin 27. krs:lla, joka 
toiseen kjs-kaareen, niin että ne sijoittuvat eri kohdalle kuin ylemmät lehdet. Katkaise lanka. 
Tee lehdet vielä samoin krs:n 24. pylväiden väliin jääviin kjs:ihin, ne asettuvat samoihin kohtiin kuin ylimmät 
lehdet. Katkaise lanka. 
 
Päättele langanpäät. Höyrytä kevyesti ananas ja sen lehdykät. 
Virkkaa vielä haluamasi pituinen hihna: virkkaa sopiva määrä kjs:ita ja vielä 1 ks jokaiseen kjs:aan. Pujota hihna 
22. krs:n puolipylväiden väleistä ja ompele hihnan päät yhteen. Päättele langat. 
 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi. Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


