
Virkattu kylpytakki

Malli: Lappajärven Värjäämö Oy, Marja Rautiainen
Koko: S(M)L cm
Vaatteen mitat:
takin ympärys 112-120-128
kokopituus 83-86 cm
hihan sisäpituus 10-12-14 cm
Tarvikkeet: harmaata (19) 1000 (1250) 1500 g ja 250 g valkaise-
matonta (1) Lappajärven Värjäämö Oy:n Aivina 16/4 -pellavalan-
kaa (100 % pellava, 250 m = n. 1200 m). Virkkauskoukku nro 3 ja 
sukkapuikot nro 2,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 24 s ja 18 krs = 10 cm

Työohje: Virkkaa takki yhtenä kappaleena kainaloon saakka. Mal-
livirkkaus on jaollinen 2:lla+1 s. Virkkaa harmaalla langalla aloi-
tusketjuun 265-289-307 kjs. 
1.krs: 2 pks 3. ja 4. kjs:aan (pks = pidennetty kiinteä silmukka: vie 
koukku kjs:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä se s:n läpi, vie kouk-
ku seuraavaan kjs:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä se s:n läpi, 
*ota lanka koukulle ja vedä se 2 koukulla olevan s:n läpi*, toista 
*-* vielä kerran), *1 kjs, 2 pks*, toista *-*, virkkaa 1 kjs ja 1 ks vii-
meiseen kjs:aan ja 2 kjs kääntymiseen. 
2.krs: 2 pks kjs-kaareen niin, että edellisen krs:n pystysuora lan-
kalenkki jää s:iden väliin, *1 kjs, 2 pks kjs-kaareen*, toista *-*, 1 
kjs, 1 ks kjs kaareen ja 2 kjs kääntymiseen. Toista 2. krs:sta ja 
virkkaa vuoroin 18 krs harmaalla ja 2 krs valkoisella. Kun kappa-
leen korkeus on 60-70-80 cm ja olet virkannut viimeksi op:n krs:n, 
mittaa molemmista etureunoista 33-35-37 cm ja merkitse sivut. 
Vasen etukappale: Virkkaa sivumerkkiin saakka ja käänny. 
Kun kädentien korkeus on 21-23-25 cm, viistoa olka. 
1.krs: Jätä krs:n lopusta (= kädentien reuna) 3 pks:aa virkkaamatta ja virkkaa 
pystysuoran s:n eteen 1 kjs, 1 ks, 2 kjs kääntymiseen. 
2.krs: Jätä krs:n alusta 1. pks virkkaamatta (kulmasta tulee pyöreä) ja jatka krs 
loppuun. Toista 1.-2. krs:ia vielä 6-7-8 kertaa. Virkkaa olalle tasoituskerros näin: 
*1 p kulman juureen (kjs:n kanssa samaan s:aan), 2 ks, 1 ks kjs-ketjuun kulman 
kärjessä*, toista *-*. Virkkaa oikea etukpl samoin. Aloita 1. krs kädentieltä koh-
ti etureunaa. 
Takakappale: Viistoa olat molemmissa reunoissa kuten etukappaleella. Virkkaa 
tasoituskerros ja yhdistä olkasaumat piilosilmukoin. 
Huppu: Virkkaa 35 cm huppu koko yläreunan leveydeltä. Virkkaa lopuksi op:lle 1 
krs kiinteitä silmukoita. Taita huppu kahtia op:t vastakkain ja virkkaa s:t takareu-
noistaan piilosilmukoin yhteen. Jatka reunustamalla takki: virkkaa 1 krs kiinteitä 
silmukoita etureunojen ja helman ympäri. 
Hiha: Virkkaa aloitusketjuun 87-97-107 kjs. Virkkaa 11-12-13 cm ja aloita kaven-
nukset. 
1.krs: Jätä krs:n lopusta 2 pks:aa virkkaamatta, virkkaa 1 kjs, 1 ks ja 2 kjs kään-
tymiseen. 
2.krs: Jätä krs:n alusta 1 pks väliin, virkkaa kunnes krs:n lopussa on taas 2 pks 
virkkaamatta, virkkaa 1 kjs, 1 ks ja 2 kjs kääntymiseen. Toista 2. krs:sta vielä 16-
18-22 kertaa (= 18-20-22 krs). Jatka virkkaamalla tasoituskerros: *1 p kulman juu-
reen (kjs:n kanssa samaan s:aan), 1 ks, 1 ks kjs-ketjuun kulman kärjessä*, toista 
*-*. Tee toinen hiha samoin. 
Tasku: Virkkaa aloitusketjuun 41 kjs. Virkkaa harmaalla 36 krs. Tee toinen tasku 
samoin. 
Vyö: Luo 4 s ja neulo sileää neuletta suljettuna neuleena kahdella puikolla. 
1.krs: neulo 4 o ja jatka kääntämättä työtä. 
2.krs: ota puikko vasempaan käteen, siirrä s:t puikon alkuun ja neulo 4 o. 
Kiristä aina krs:n alussa lankaa niin, että viimeinen s osuu ensimmäiseen. Toista 2. krs:sta 200 cm ja päätä s:t.

Viimeistely: Ompele hihojen saumat ja kiinnitä hihat ommellen tai piilosilmukoin. Ompele taskut sopivalle korkeudelle 
niin, että toinen lyhyt reuna tulee sivusauman kohdalle. Pujota vyö takin s:iden läpi ja tee päihin solmut. 
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Lanka- ja ohjetiedustelut: Lappajärven Värjäämö Oy, 040 838 5449, info@filona.fi, www.filona.fi


