
AURINKOPITSIKASSI

MALLI: Lappajärven Värjäämö Oy, Leena Olli
KOKO: 40x27 cm (sivun korkeus 40 cm), sangan 
pituus: 70 cm
LANKA: 200 g valkoista (1) ja 130 g keltaista (15) 
Veera-pellavalankaa 240x4 tex (100 % pellava, 
500 g/vyyhti).
MUUT TARVIKKEET: virkkauskoukku nro 4, neu-
lontarengas halk. 9 cm ja yksi neppari.

TYÖOHJE: Tee ensin neulontarenkaalla 29 kel-
taista rosee-kukkaa näin: tee langan päähän aloi-
tuslenkki ja laita se neulontarenkaan ulkoreunassa 
olevaan tappiin. Aloita langan kuljettaminen kah-
deksikkona vastapäivään näin: vie lanka kiinnitys-
tapin kohdalla olevien tappien välistä vastakkaisel-
la puolella olevan tapin yli oikealta vasemmalle ja 
siitä takaisin alas, 1. tapin ali oikealta vasemmal-
le. Ensimmäinen kahdeksikko on nyt valmis. Jatka 
viemällä lanka vasemmalla puolella olevan tapin yli 
taas oikealta vasemmalle ja siitä takaisin alas vas-
takkaisen tapin ali oikealta vasemmalle. Jatka näin 
kunnes kaikki tappiparit on kierretty ja kierrä vie-
lä toinen kerros samoin. Jokaisessa tapissa on nyt 
2 lankalenkkiä. Katkaise lanka n. 10 cm:n pääs-
tä ja vedä se koukun avulla np:lle, avaa sitten aloi-
tuslenkki, tee keskustan taakse napakka solmu ja 
lyhennä lankojen päät. Sido kukka keskustastaan 
piilosilmukoilla näin: vie koukku kahden tapin välis-
tä np:lle, ota lanka koukulle ja vedä se op:lle, *vie 
koukku seuraavan tapin välistä np:lle (väliin jää 1 
keltainen terälehti) ja vedä lanka koukulla olevan 
s:n läpi*, toista *-* krs loppuun ja solmi langanpäät 
lopuksi kukan taakse. Irrota kukka renkaasta. Katso Youtube-video ”Rosee-kukka neulontarenkaalla”.
Reunus: Virkkaa jokaisen kukan ympärille valkoinen reunus. 1. krs: Kiinnitä lanka ps:lla yhden terälehden kärkeen, virk-
kaa **1 kjs ja 1 ks seuraavaan terälehteen*, toista **-* vielä 3 kertaa, 3 kjs (= kulma), 1 ks seuraavaan terälehteen**, tois-
ta **-** vielä 3 kertaa mutta virkkaa lopuksi 1 ps 1. kjs:an. 2. krs: 3 kjs, 1 p jokaiseen s:an (= 8 p), *5 p kjs-kaareen, 9 p*, 
toista *-* vielä 2 kertaa, 5 p kjs-kaareen, 1 ps 3 kjs:an. Katkaise ja päättele langat. 

VIIMEISTELY: Ompele palat valkoisella langalla kuvan mukaisesti yhteen (neulontarenkaan mukana on tähän tarkoituk-
seen hyvä, tylppä neula). Laita ensin kaksi palaa op:t vastakkain. Aloita liittäminen kulman keskimmäisten pylväiden vie-
restä ja ompele vastakkaiset s:t yhteen viemällä neula aina molempien silmukkareunojen läpi. Jatka seuraavan kulman 
keskimmäisen s:an eteen eli kulmien keskimmäiset pylväät jätetään liittämättä, jolloin kulmien yhtymäkohtiin muodos-
tuu pieni reikä. Taita lopuksi yläreunan toinen keskipala kahtia ja ompele sen reunat ompelulangalla np:lle. Ompele toisen 
keskipalan kärkeen neppari.
Sanka: Virkkaa aloitusketjuun 103 kjs. 1. krs: 1 p 4. kjs:n koukusta lukien, 1 p jokaiseen s:an ja 3 kjs kääntymiseen. 
2. krs: 1 p jokaiseen s:an. Jätä loppuun lankaa sangan ompeluun. Ompele sangan päät kassin sivuihin. Höyrytä valmis 
kassi nurjalta.

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, 040-8385449, info@filona.fi, www.filona.fi


