
 
 
262-7 Virkattu vauvan peitto 
 
Lanka:   Gjestal Baby Ull (100 % merinovilla) 
 
Koko:   n. 88 x 88 cm 
Langanmenekki:  
Luonnonvalkoista (800) 4 kerää 
Vaaleanharmaata (829) 4 kerää 
 
Virkkuukoukku: nro 2,5 
 
Tiheys: 1 ruutu = n. 8 x 8 cm 
 
 



Ensimmäinen ruutu 
 
Sisäosa: Virkkaa 22 kjs koukulla nro 2,5 valkoisella. 
1. krs: Virkkaa koukusta laskien 4. kjs:aan 3 p, ylitä 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs:aan (= ¼ ympyrä), ylitä 2 kjs, 
*virkkaa seuraavaan kjs:aan 3 p (= p-ryhmä), ylitä 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs:aan, ylitä 2 kjs*, toista *-* ja virkkaa 
lopuksi viimeiseen kjs:aan 3 p. 
Yhdistä seuraavasti: poista koukku avoimesta silmukasta, työnnä koukku krs:n alun 3. kjs:aan ja vedä avoin 
silmukka kjs:n läpi. 
2. krs: Virkkaa 11 p samaan kjs:aan kuin 1. krs:n viimeiset 3 p, 1 ps ps:aan, *11 p samaan kjs:aan kuin 1. krs:n 
p-ryhmä, 1 ps ps:aan*, toista *-* koko krs:n ajan. Katkaise lanka.  
 
Ulko-osa: Virkkaa 70 kjs koukulla nro 2,5 harmaalla. 
3. krs: Virkkaa koukusta laskien 4. kjs:aan 3 p, ylitä 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs:aan (=¼ ympyrä), ylitä 2 kjs, 3 p 
seuraavaan kjs:aan, yhdistä sisäosaan seuraavasti: poista koukku avoimesta silmukasta, työnnä koukku 2. krs:n 
vasemmanpuoleisen ympyrän 4. p:seen, vedä avoin silmukka p:n läpi, virkkaa 4 p samaan kjs:aan kuin edelliset 
3 p (= ½ ympyrä), ylitä 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs:aan, ylitä 2 kjs, 3 p seuraavaan kjs:aan, yhdistä sisäosaan 
kuten edellä, 4 p samaan kjs:aan kuin edelliset 3 p, ylitä 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs:aan,*ylitä 2 kjs, 3 p 
seuraavaan kjs:aan, ylitä 2 kjs, 1 ps seur. kjs:aan, ylitä 2 kjs, 3 p seur. kjs:aan, yhdistä sisäosaan kuten edellä, 4 
p samaan kjs:aan kuin edelliset 3 p, ylitä 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs:aan, 3 p seuraavaan kjs:aan, yhdistä 
sisäosaan kuten edellä, 4 p samaan kjs:aan kuin edelliset 3 p, ylitä 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs:aan*, toista *-*. 
Yhdistä lopuksi kuten 1. krs:lla. 
4. krs: Virkkaa *7 p samaan kjs:aan kuin edellisen krs:n ½-ympyrä, 1 ps ½-ympyröiden väliin, 7 p seuraavaan ½-
ympyrään, 1 ps ½-ympyröiden väliin, 12 p kulmaan, 1 ps ½-ympyröiden väliin*, toista *-* koko krs:n ajan. 
 
 

Virkkaa 1. ruutu valmiiksi. Virkkaa seuraava ruutu 
vastakkaisessa värijärjestyksessä ja yhdistä se 
viimeisellä krs:lla edelliseen ruutuun: virkkaa kunnes 
olet viimeisen kerroksen viimeisellä sivulla, *poista 
koukku avoimesta silmukasta, työnnä koukku toisen 
ruudun 1. ympyrän 4. p:seen ja vedä avoin silmukka 
p:n läpi*, toista *-* jokaisen 4 ympyrän kohdalla. 
 
Virkkaa näin 11 x 11 ruutua yhteen. Työssä on 
kaikkiaan 61 ruutua joiden sisäosa on valkoinen ja 
ulko-osa harmaa, sekä 60 ruutua joiden sisäosa on 
harmaa ja ulko-osa valkoinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ohje: Gjestal / Brit Frafjord Ørstavik 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


