
VÄRIPILKKU-PALAMATTO

KOKO: 112x140 cm.
LANKA: Pikku-Ella -ontelokudetta (100 % kierrätyspuu-
villa, 20 % muut kuidut, 1 kg = n. 497 m, leveys n. 10 
mm) 3 kg luonnonvalkoista (1), 400 g tummanharmaa-
ta (31), 400 g hopeanharmaata (10), 400 g roosaa (5) ja 
400 g limenvihreää (24). 
VIRKKAUSKOUKKU: Metallikoukku 8 mm tai käsialan 
mukaan.

Lyhenteet: 
s = silmukka, kjs = ketjusilmukka, ps = piilosilmukka, ks = kiin-
teä silmukka, p = pylväs
pp = puolipylväs: Kierrä lanka koukulle, vie koukku s:n läpi, ota 
lanka koukulle ja vedä se s:n läpi, ota taas lanka koukulle ja 
vedä se koukulla olevien 3 s:n läpi.
puolipitkä p = puolipitkä pylväs: kierrä lanka 2 kertaa koukulle, 
vie koukku silmukan läpi, ota lanka koukulle ja vedä se läpi, ota 
lanka koukulle ja vedä se 2 s:n läpi, ota taas lanka koukulle ja 
vedä se koukulla olevien 3 s:n läpi.
kp = kaksoispylväs: kierrä lanka 2 kertaa koukulle, vie kouk-
ku silmukan läpi, ota lanka koukulle ja vedä se läpi, *ota lanka 
koukulle ja vedä se 2 s:n läpi*, toista *-* vielä 2 kertaa.
kpt = kohopylväs takakautta: vie koukku takakautta pylvään 
varren alta, venytä kudetta ja virkkaa 1 p.

TYÖOHJE: Tee ensin 20 pyöreää palaa: 5 tummanharmaata, 5 hopeanharmaata, 5 roosaa ja 5 limenvihreää. Virkkaa 
värillisellä kuteella aloitusketjuun 5 kjs mutta jätä aloitussolmu niin löyhäksi, että voit sulkea ketjun renkaaksi virkkaa-
malla ps aloitussolmuun. Näin saat renkaasta mahdollisimman litteän.
1. krs: Virkkaa renkaaseen 11 ks ja samalla langanpää silmukoiden sisään. Jatka spiraalina eli sulkematta kerrosta pii-
losilmukalla. Virkkaa renkaaseen vielä 12 ks edellisten silmukoiden päälle, merkitse sitten kerroksen 1. ks ja sulje krs 
virkkaamalla 1 ps 1. ks:aan.
2. krs: 3 kjs+1 p samaan s:aan, 2 p jokaiseen s:aan ja 1 ps 3. kjs:aan = 24 p.
3. krs: 4 kjs, *1 kpt, 1 kjs, 1 p, 1 kjs*, toista *-* vielä 10 kertaa, 1 kpt, 1 kjs ja 1 ps 3. kjs:aan.
4. krs: Jatka virkkaamalla 1 ps jokaiseen s:n takareunaan = 48 s. Virkkaa ps:t niin, että reuna ei kiristy. Katkaise kude 
ja päättele se silmukkaa jäljitellen. Kun olet virkannut kaikki pyörylät, reunusta ne valkoisella kuteella neliön muotoisiksi.
5. krs: Aloita kerros uudesta kohdasta, esim. 4. silmukasta kerroksen vaihtumiskohdan vasemmalta puolelta ja virkkaa 
siihen 3 kjs (= kerroksen 1. p), *1 pp, 5 ks, 1 pp, 1 p, 1 puolipitkä p, 1 kp+2 kjs+1 kp samaan s:aan (= kulma), 1 puolipit-
kä p, 1 p*, toista *-* vielä 3 kertaa mutta jätä toiston viimeinen p virkkaamatta ja tee 1 ps 3. kjs:aan = 60 s. Virkkaa sa-
malla värillinen kude s:oiden sisään.  
6. krs: 3 kjs, 10 p, 2 p+2 kjs+2 p kjs-kaareen, *13 p, 2 p+2 kjs+2 p kjs-kaareen*, toista *-* vielä 3 kertaa, 2 p, 1 ps 3. 
kjs:aan = 68 p.
7. krs: 1 kjs (= kerroksen 1. ks), 12 ks, 1 ks+1 pp+1 ks kjs-kaareen, *17 ks, 1 ks+1 pp+1 ks kjs-kaareen*, toista *-* vielä 
3 kertaa, 4 ks, 1 ps 1. kjs:aan. Päättele kuten pyöreä pala.
VIIMEISTELY: Höyrytä kaikki palat nurjalta ja muotoile ne neliöiksi. Ompele sitten pituussuuntaiset saumat näin: Laita 
2 palaa op:t vastakkain ja ompele reunat luotospistoin yhteen. Tee pistot vastakkaisten silmukoiden molempien silmuk-
kareunojen läpi. Ompele seuraavat 2 palaa edellisten jatkoksi ja yhdistä näin kaikki 5 paria katkaisematta kudetta. Liitä 
sitten näiden parien viereen kolmannet palat samalla tavalla ja niiden viereen lopuksi neljännet. Ompele tämän jälkeen 
vaakasuuntaiset saumat. Virkkaa lopuksi reunan ympäri 1 krs kiinteitä silmukoita näin: Kiinnitä kude sauman kohtaan ja 
virkkaa siihen 3 kjs, 20 ks jokaisen palan reunaan, 1 p jokaiseen saumaan, 2 p+1 kjs+2 p jokaiseen kulmaan ja lopuksi 
1 ps 3. kjs:aan. Huom. saumojen molemmille puolille tulee 1 p luotospistojen silmukoihin. Jatka virkkaamalla 1 ps jokai-
sen s:n takareunaan. Katkaise ja päättele kude. Virkkaa vielä maton op:lta 1 krs piilosilmukoita reunuksen rajakohtaan 
(= palojen ja reunuksen väliin) ja vie koukku saumojen kohdissa pylväiden välistä. Päättele kuteet.
MALLI: Lappajärven Värjäämö, Maarit Leinonen.
LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, 040 838 5449, filona.fi.


