
 

 
Pesukinnas 
 
Malli: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen 
Koko: S (M) L 

Lanka: 70(80)90 g hopeanharmaata (16) tai harmaata (8) Veera-pellavalankaa 

(100 % pellava, 500 g / vyyhti). 
Virkkauskoukku: nro 3,5 ja 4,5 tai 5 käsialan mukaan. 

Tiheys: 8 s ja 13 krs = 10 cm 

 
Työohje: Pesukintaan pinta muistuttaa neulosta. Yksi neulesilmukka (= ns) 

muodostuu yläreunastaan yhteen virkatusta kiinteästä silmukasta ja 
ketjusilmukasta. Virkkaa aloitusketjuun 36(40)44 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.  
1. krs: 3 kjs, 35(39)43 p, 1 ps 3. kjs:aan. Vaihda paksumpi koukku, jotta 
neulosmallista ei tule liian tiivistä. 2. krs: *Vie koukku seuraavan s:n läpi, vedä 

lanka koukulle*, toista *-* vielä kerran, ota lanka taas koukulle ja vedä se koukulla 
olevien kolmen s:n läpi (= kerroksen 1. neulesilmukka), *1 kjs, 1 ns*, toista *-* krs 
loppuun, 1 kjs. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta. Jatka spiraalina, eli sulkematta 
kerroksia piilosilmukalla. Huom. ketjusilmukoista muodostuu työn np:lle pystysuora 
lankalenkki joka erottuu selvästi silmukoiden välistä valoa vasten myös op:lta. 
Seuraavilla kerroksilla neulesilmukat virkataan edellisten päälle viemällä koukku 
vuoroin lankalenkkien vasemmalta ja oikealta puolelta. 
3. krs: Tee neulesilmukat näin: vie koukku 1. ns:n edestä läpi ja vedä lanka 

koukulle, vie koukku sitten saman ns:n vasemmalta puolelta (= lankalenkin edestä) 
läpi ja vedä lanka koukulle, ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevien 3 s:n 
läpi, 1 kjs, *vie koukku seuraavan ns:n edestä (= lankalenkin vasemmalta puolelta) 
ja vedä lanka koukulle, vie koukku saman ns:n vasemmalta puolelta (= seuraavan 
lankalenkin edestä) ja vedä lanka koukulle, ota lanka koukulle ja vedä se kaikkien 
3 s:n läpi, 1 kjs*, toista *-* krs loppuun. Toista 3. krs:sta ja virkkaa yht. 9(10)11 krs. 
Merkitse sitten krs:n viimeinen ja 8.(10.)11. s. peukalonaukkoa ja kärjen 
kavennuksia varten. Tee oikeakätisen kintaan peukalonaukko näin: virkkaa 6 kjs, 
jätä 3 ns väliin ja jatka krs loppuun. Tee vasenkätisen kintaan peukalonaukko näin: 
virkkaa kunnes kerroksen lopussa on 4 ns, virkkaa 6 kjs, jätä 3 ns väliin ja virkkaa 
krs loppuun. Kun olet virkannut 9(10)11 krs aloita kärjen kavennukset kintaan 
sivuilla.  
1. kavennuskrs: *Virkkaa kunnes merkin edessä on 1 ns, tee 3 ns niin, että jätät 

kjs:t pois silmukoiden väleistä*, toista *-*.  
2. krs: *Virkkaa merkkiin saakka, jätä kjs tekemättä ja tee myös seuraava 1 ns 

ilman kjs:aa*, toista *-*.  

                         

 
3. krs: *Virkkaa kunnes merkin edessä on 2 ns, tee seuraava ns:n niin, että jätät 

vasemman puoleisen lankajuoksun väliin, jätä kjs tekemättä ja tee 1 ns*, toista *-*.  
4. krs: Kun merkin edessä on 3 ns, kavenna kuten 3. krs:lla,  

5. krs: Kun merkin edessä on 4 ns, kavenna kuten 3. krs:lla, Jatka vastaavasti. 

Kun kavennusten välissä on 4 ns, sulje krs piilosilmukalla, jätä loppuun lankaa, 
käännä kinnas ja ompele vastakkaiset s:t yhteen. Peukalo: Virkkaa 3 ns kjs-

ketjuun, 1 ns aukon reunaan, 3 ns kintaan etureunaan ja 1 ns aukon toiseen 
reunaan = 8 ns. Virkkaa 6(7)8 krs ja lopuksi 1 krs ilman ketjusilmukoita. Vedä 
lanka viimeisen s:n läpi ja päätä lanka silmukkaa jäljitellen.  
Viimeistely: Virkkaa kintaan toiselle sivulle ripustuslenkki näin: Kiinnitä lanka 

reunan pylvääseen, virkkaa 15 kjs ja kiinnitä ketju piilosilmukalla viereiseen 
pylvääseen. Katkaise ja solmi langat ja päättele ne silmukoiden sisään. Päättele 
langat. 
 
Lanka- ja ohjetiedustelut: Lappajärven Värjäämö Oy, 040 838 5449, 
www.filona.fi 


