
Virkattu lierihattu 
 
 
Koko: aikuinen 
 
Lanka: Svarta Fåret Matilda  
2 kerää pääväriä ja  
pieni määrä toista väriä 
koristeraitaa varten 
 
Virkkuukoukku: 3 mm  
tai käsialan mukaan  
 
Muut tarvikkeet: halutessasi voit 
käyttää lierin vahvistamiseen 
nylonlankaa. 
 
Lyhenteet: s = silmukka,  
kjs = ketjusilmukka,  
ps = piilosilmukka, ks = kiinteä 
silmukka, p = pylväs, krs = kerros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hatun virkkaaminen aloitetaan päälaelta: 
Virkkaa päävärillä 6 kjs, sulje ps:lla. 1. krs: 8 ks renkaaseen, sulje ps:lla. 2. krs: 2 ks jokaiseen s:aan = yht. 16 s. 
3. krs: *1 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* koko krs. 4. krs: *2 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* koko 
krs. Jatka näin lisäten joka krs:lla lisäysten väliin jäävien s:iden määrää 1 s:lla, kunnes lisäysten välissä on 9 s.  
Virkkaa 2 krs ks:ita ilman lisäyksiä 
Jatka lisäyksiä: *10 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* koko krs. Seur. krs: *11 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, 
toista *-* koko krs. Virkkaa 2 kerrosta ks:ita ilman lisäyksiä 
 
Hatun läpimitta on tällä hetkellä n. 19 cm. Tässä vaiheessa voit halutessasi tehdä hatusta suuremman 
virkkaamalla muutaman lisäyskrs:n lisää = hatun läpimitta kasvaa. Kun kupu on valmis, virkkaa taitekerrokset 
ennen reunaosan (=lieri) alkua: virkkaa 1 krs ps:ita aina s:n takareunaan. Seur. krs: virkkaa ks:ita ps:iden 
etureunaan. Jatka reunaosaa virkkaamalla: 2 krs ks:ita, 2 krs p:itä, 2 krs ks:ita, 2 krs p:itä. Seur krs: *14 ks, 2 ks 
seuraavaan s:aan*, toista *-* koko krs. Virkkaa vielä 1 krs ks:ita. 
 
Raita: Virkkaa 5 krs ks:ita raitavärillä. Lieri: 1. krs: virkkaa päävärillä ks:ita. 2. krs: lisää 1 ks joka 8. s:aan. Ota 
halutessasi joka 2. kerroksella vahvikelanka mukaan vahvikkeeksi lierin sisään. 3. krs: virkkaa ks:ita. 4. krs: 
virkkaa ks:ita ja lisää krs:lla 8 s tasavälein. Jatka virkkaamista ja lisää joka 2. krs 8 s, kunnes lieri on halutun 
levyinen. Viimeinen krs: virkkaa koko krs ps:ita aina s:n etureunaan, näin hatun reunasta tulee napakka. Älä 
kuitenkaan virkkaa liian kireästi, ettei lierin reuna kiristy liikaa! 
 
Vinkkejä: Muista tehdessäsi kokeilla hattua useasti. Jos se tuntuu liian pieneltä, lisää 8 s tasavälein jne. 
Somista hattu halutessasi kukilla, nyöreillä, sulilla, tms. Improvisoi ja pidä hauskaa! 
 
 
 
 
 
 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 


