
Color pooling -peitto 
 
Koko: 90 cm x 95 cm  
(Ohjeella voit tehdä myös isomman peiton. Varaa tällöin 
enemmän lankaa) 
 
Lanka: Oiva Raita (75% villa, 25% polyamidi, 150 g = 300 m) 
4 kerää sateenkaariraidallista (198) 
Hiukan yksiväristä lankaa aloitusketjuun. 
 
Virkkuukoukku: 5 mm tai käsialan mukaan. 
 
Lyhenteet: 
s = silmukka 
krs = kerros 
kjs = ketjusilmukka 
p = pylväs 
pylväsryhmä = 3 pylvästä samaan silmukkaan 
 
 
Ohje: 
Virkkaa löyhästi yksivärisellä langalla noin 110 ketjusilmukkaa pienempää peittoa varten. 
Jätä ketju päättelemättä. Saatat tarvita lisää silmukoita nähtyäsi, minkä kokoinen peitosta tulee yhdellä 
mallikerralla. 
 
Luontisilmukoiden määrä on eri, jos eri värisiä raitoja on langassa enemmän tai vähemmän kuin 6. 
 
Alkuvaiheessa, ennen kuin värit alkavat ”liikkua”, kerroksen alussa ja lopussa on sama väri, ja niiden välillä 
muut värit esiintyvät yhden kerran. Jos haluat tehdä leveämmän peiton kuin mallipeitto, tee aloitusketjusta 
pidempi ja virkkaa kaikki värit kaksi kertaa + reunaväri kolmannen kerran. 
 
Ensimmäisellä kerroksella peiton reunoilla olevat värit on virkattu kolmella kolmen pylvään ryhmällä ja peiton 
keskellä olevat värit on virkattu kuudella kolmen pylvään ryhmällä. 
 
Pura lankaa Oiva Raita -kerästä niin pitkälle, että saat kokonaisen väriraidan, jolla aloittaa. 
Jaa kokonainen väri puoliksi taittamalla se keskeltä kahtia.  
Yhdistä koukulla kirjava lanka puolitetusta kohdasta yksivärisen ketjun aloituspäähän, siihen, missä roikkuu 
yksivärinen langanpätkä. 
 
1. krs 
Virkkaa raitalangalla 3 kjs, *hyppää yli kaksi ketjusilmukkaa ja virkkaa 3 pylvästä seuraavaan silmukkaan*, 
toista *-* vielä 2 kertaa. Langan tulisi nyt vaihtaa väriä. 
 
Jos väri ei vielä vaihtunut, pura virkkaustasi hieman ja virkkaa sama kohta uudelleen hieman löysemmin. Jos 
väri ehti vaihtua jo aiemmin, pura hieman ja tee kireämpää. 
 
Saatat joutua muuttamaan virkkaustiheyttä paljonkin peiton aikana. Se ei silti näy lopputuloksessa. Kun saat 
värinvaihdon onnistumaan oikeassa kohdassa, jatka virkkaamista samaan tapaan. 
Virkkaa kuusi pylväsryhmää joka väriä, kunnes tulet reunavärin kohdalle. 
 
Nyt voit päättää, teetkö peitostasi leveämmän kuin yksi mallikerta. Jos päätät tehdä leveämmän peiton, jatka 
värit uudestaan, kunnes tulet jälleen reunavärin kohdalle. Aloitusväri on ensimmäisellä kerroksella myös 
viimeinen väri. 
Virkkaa kerroksen lopuksi reunavärillä 3 pylväsryhmää, hyppää yli 2 s, 1 pylväs seuraavaan ketjusilmukkaan. 



 
2. krs 
Virkkaa 3 kjs kääntymisketjuksi. Kääntymisketju on samalla ensimmäinen pylväs.  
Virkkaa vielä 2 p saman kääntymisketjun juureen. Virkkaa 2 pylväsryhmää samalla värillä edellisen kerroksen 
pylväsryhmien väliin. Värin tulisi nyt vaihtua. 
 
Jatka virkkaamista pylväsryhmien väliin koko kerros kiinnittäen huomion värinmuodostukseen. Kolmen 
pylvään ryhmiä tulee olla 6/väri. Kerroksen lopussa reunaväriä muodostuu 4 pylväsryhmää. 
Viimeinen ryhmä on virkattu yksittäiseen ketjusilmukkakaareen kerroksen lopussa. 
 
3. krs 
Virkkaa 3 kjs, käänny, virkkaa vielä 2 pylväsryhmää samalla värillä edellisen kerroksen pylväsryhmien väliin. 
Värin tulisi nyt vaihtua. Jatka virkaten pylväsryhmiä koko kerros. Kerroksen lopussa tulisi olla neljä 
samanväristä pylväsryhmää. Virkkaa 1 pylväs viimeisen pylvääseen. 
 
4. krs 
Virkkaa 3 kjs, käänny, 2 p saman kääntymisketjun juureen. Virkkaa vielä yksi pylväsryhmä samalla värillä. Jatka 
virkaten kuten 2. kerros. 
 
Jatka tähän tapaan kerroksien 3 ja 2 virkkaamista kunnes peitto on sopivan kokoinen. 
Huomaa: Värit alkavat nyt liikkua ja muodostaa ruutukuviota. Ne eivät siis vaihdu enää samassa kohtaa kuin 
kerroksella 3 ja 2 vaan aina yhden pylväsryhmän verran eri kohdassa kuin alempana. Kiristä ja löysää käsialaa 
tarpeen mukaan. 
Voit myös käyttää erivahvuisia koukkuja helpottamaan työskentelyä. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ohje: Lankamaailma/Johanna Riihikoski 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 
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