
 
 

 
Virkattu käpy 
 
Malli: Lappajärven Värjäämö Oy,  
Marjukka Tyrväinen 
Koko: n. 10x15 cm 
Lanka: 70 g sinivihreää (13) kerrattua  
pellavalankaa aivina 16/4 (100 % pellava, 250 g/rulla). 
Virkkauskoukku: nro 2,5 
Muuta: kävyn täytteeksi 50 g Colombia-lankaa  
(60 % akryyli, 40 % villa, 50 g = n. 90 m) ja 10-20 g 
 tummanvihreää huovutusvillaa. 
Työohje: Tee käpyä varten 2 erillistä kappaletta. 
Aloita kävyn alaosan kärjestä.  
1. krs. Virkkaa lankalenkkiin eli taikarenkaaseen 3 kjs 
 (= krs:n 1. pylväs), 11 p ja 1 ps 3. kjs:an = 12 p. 
2. krs: 3 kjs + 1 p samaan s:an, *2 p jokaiseen s:an*, 1 ps 3. kjs:an = 24 p. 
3. krs: 3 kjs + 1 p samaan s:an, *1 p, 2 p samaan s:an*, toista *-* vielä 10 kertaa, 1 p, 1 ps 3. kjs:an = 36 
p.  
4. krs: 3 kjs, 1 p, 2 p samaan s:an, *2 p, 2 p samaan s:an*, toista *-* vielä 10 kertaa, 1 ps 3. kjs:an = 48 p. 
5. krs: 3 kjs + 1 p samaan s:an, 3 p, *2 p samaan s:an, 3 p*, toista *-* vielä 11 kertaa, 1 ps 3. kjs:an = 60 
p. 
6. krs: 3 kjs + 1 p samaan s:an, 2 kjs, *jätä 2 s väliin, 2 p samaan s:an, 2 kjs*, toista *-* vielä 18 kertaa, 1 
ps 3. kjs:an. Käännä sitten kerroksen 1. p vaakasuuntaan itseesi päin ja aloita suomujen virkkaus (= 
krokotiilivirkkaus).  
7. krs: 3 kjs (= krs:n 1. p), virkkaa 6 p edellisen krs:n 1. p:n varteen (= vie koukku pylvään varren alta, ota 
lanka koukulle ja virkkaa p loppuun), 1 kjs (= suomun kärki), käännä krs:n 2. p itseesi päin ja virkkaa 
siihen 7 p, *1 kjs, jätä edellisen krs:n pylväspari väliin, käännä seuraava pylväs itseesi päin ja virkkaa 
siihen 7 p, 1 kjs, käänny ja virkkaa 7 p seuraavan p:n varteen*, toista *-* vielä 9 kertaa, 1 kjs, 1 ps 3. 
kjs:an, siirry lopuksi kerroksen 1. suomun keskelle näin: virkkaa 1 ps 1. p:n varteen, 1 kjs ja 1 ps 1. 
suomun keskelle. 
8. krs: 3 kjs + 1 p suomun keskelle, 2 kjs, 2 p edellisen krs:n pylväsparin väliin, 2 kjs, *2 p suomun 
keskelle, 2 kjs, 2 p edellisen krsn pylväsparin väliin, 2 kjs*, toista *-* vielä 8 kertaa, 1 ps 3. kjs:an, siirry 
neljällä ps:lla seuraavaan pylväspariin näin: 1 ps pylvääseen, 2 ps kjs-kaareen, 1 ps pylvääseen. Käännä 
pylväs vaakasuuntaan itseesi päin ja jatka toistamalla 7.- 8. krs:t vielä 8 kertaa. Huom. Kerroksen 
aloituskohta siirtyy jokaisella kerroksella eteenpäin. Virkkaa vielä 7. krs eli suomut. 
25. krs: 3 kjs, *2 p viimeistä edellisen krs:n kjs-kaareen, 1 p kahden suomun välissä olevaan kjs-kaareen, 
2 p kjs-kaareen, 1 p suomun keskelle*, toista *-* vielä 8 kertaa, 2 p kjs-kaareen, 1 p suomujen välissä 
olevaan kjs-kaareen, 2 p kjs-kaareen, 1 ps 3. kjs:an = 60 p. Katkaise ja päättele lanka. 
Kantaosa: Virkkaa lankalenkkiin *1 kjs, 5 ks ja 1 ps 1. kjs:an*, toista *-* kunnes kannan pituus on n. 3,5 
cm. Virkkaa sitten 1.-5. krs:t kuten työn alussa ja jätä loppuun n. 20 cm lankaa ompeluun. 
Viimeistely: Keri Colombia-langasta kananmunan muotoinen kerä näin: pitele kerää kokoajan samoissa 
kohdissa, peukalon ja keskisormen välissä. Kierrä lankaa näiden vastakkaisten ”napojen” väliin ja pyöritä 
kerää aina etusormella vastapäivään. Keri loppulanka poikittaissuuntaiseksi vyötteeksi kerän toiseen 
päähän. Päällystä kerä huovutusvillalla ja muotoile sitä tarpeen mukaan. Laita sitten kerä täytteeksi kävyn 
sisälle. Ompele kannan ja kävyn reunoista vastakkaiset s:t yhteen. Päättele langat. 
Lanka- ja ohje tiedustelut: Lappajärven Värjäämö Oy, 040-838 5449, www.filona.fi 
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