
 
 

 

VIRKATTU ESME-TYYNY 

 

Malli: Lappajärven Värjäämö Oy,  

Marja Rautiainen 

Koko: n. 42x42 cm 

Tarvikkeet: 250 g valkaisematonta (1),  

250 g beigeä (2) ja 250 g harmaata (3)  

Lappajärven Värjäämö Oy:n Esme-villalankaa.  

Virkkauskoukku nro 10 ja 8. 

Muut tarvikkeet: 45x45 cm sisätyyny 

Tiheys: 10 cm = 8,5 s ja 7,3 krs 

Lyhenteet: krs = kerros, s = silmukka, 

ks = kiinteä silmukka, p = pylväs, ps = piilosilmukka. 

 

 

Työohje: Keri langat. Virkkaa harmaalla langalla aloitusketjuun 37 kjs. 1. krs: Virkkaa 1 ks 

2. kjs:aan, 35 ks = 36 ks. Jatka virkkaamalla 36 ks edellisten silmukoiden vastakkaiselle 

puolelle, 1 ks 1 kjs:aan beigellä langalla. Jatka suljetusti. 2. krs: 3 kjs, 2 p, *3 kjs, jätä 3 s 

väliin, 3 p*, toista *-* krs loppuun, 3 kjs, jätä 3 s väliin, 1 ps 3. kjs:aan valkaisemattomalla 

langalla. 3. krs: *3 kjs, jätä 3 p väliin, 3 p jokaiseen edellisen kerroksen tyhjään ks:aan 

niin, että kjs-ketju jää silmukoiden sisään*, toista *-*, 1 ps 1. pylvääseen harmaalla 

langalla. Toista 2.-3. krs:ia vuoroin väreillä harmaa, beige, valkaisematon. Virkkaa 

yhteensä 30 krs ja virkkaa viimeinen krs niin, että teet kolmen ketjusilmukan tilalle aina 3 

ks. 

Viimeistely: Käännä nurja puoli päälle. Virkkaa pienemmällä koukulla yläreunat yhteen 

molemmista kulmista siten, että keskelle jää n. 30 cm täyttöaukko. Jätä lanka odottamaan. 

Käännä oikea puoli päälle, laita sisätyyny ja sulje täyttöaukko piilosilmukoilla. Virkkaa 

loppuun 10 kjs ja tee ketjun päähän pallo. Pallo: Tee harmaalla langalla sormen ympärille 

lankalenkki ja virkkaa siihen pienemmällä koukulla 9 ks. Kiristä lenkki. Jatka sulkematta 

kerroksia. 1.-2. krs: virkkaa 9 ks. Kavenna tämän jälkeen kaikilla silmukoilla 2 ks yhteen, 

täytä pallo samalla langalla ja jatka kavennuksia. Pujota lanka viimeisten 3 s:n läpi ja 

kiristä lanka. Kiinitä pallo kjs-ketjuun ja päättele langat pallon sisälle. 

Hoito- ja pesuohje: Liotus ja käsinpesu ilman hankausta. Lika irtoaa villasta liottamalla. 

Huuhtele huolellisesti. Kuosittele kuivumaan tasaiselle, ilmavalle alustalle. 

Lanka- ja ohjetiedustelut: Lappajärven Värjäämö Oy, p. 040-838 5449, info@filona.fi, 

www.filona.fi 

 

 


