
PIKSELIVIRKATTU MATTO
MALLI: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen
KOKO: 74x148 cm
LANKA: Lappajärven Värjäämön Mini-Ella -ontelokudet-
ta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % synteettiset kuidut, 1 kg = n. 
497 m, leveys n. 5 mm) 2,5 kg luonnonvalkoista (1), 0,5 kg 
punaista (21), 0,5 kg tummansinistä (17), 0,35 kg havunvih-
reää (25), 0,35 kg pinkkiä (28) ja 0,15 kg oliivinvihreää (8).
VIRKKAUSKOUKKU: 8 mm tai käsialan mukaan.
PIKSELIVIRKKAUS: Pikselivirkkaus muodostuu pienistä 
pylväsryhmistä eli pikseleistä, jotka asettuvat korinpohjamai-
sesti eri suuntiin. Jokaisessa pikselissä on 4 pylvästä. Ker-
rosten 1. pylvästä vastaa aina 3 kjs ja kerrokset etenevät 
portaittain kulmasta kulmaan.
TIHEYS: 4 pikseliä = 10 cm

TYÖOHJE: Tee 8 samanlaista palaa. Virkkaa valkoisella ku-
teella aloitusketjuun 6 kjs. 1. krs: 1 p koukusta lukien 4. 
kjs:aan, 2 p. Ensimmäinen pikseli on nyt valmis. Älä käänny 
vaan aloita 2. pikseli. 2. krs: 6 kjs, 1 p 4. kjs:aan, 2 p. 
Ota nyt 1. pikseli vasemman käden sormien väliin, käännä 
sen np eteen ja virkkaa 1 ps 1. pikselin alkuun eli 1. ja 2. pyl-
vään väliin. Pikselit asettuvat päällekkäin. Jatka kääntymät-
tä. 3. krs: 3 kjs, 3 p 1. pikselin kjs-kaareen (= 3. pikseli). 
Vaihda työhön oliivinvihreä kude viimeisen p:n lopussa. Jä-
tä molemmista kuteista n. 15 cm päättelyyn. Jatka kääntä-
mättä työtä ja lisää reunaan 1 uusi pikseli. 4. krs: 6 kjs, 1 p 
4. kjs:aan, 2 p, käännä alapuolella oleva pikseliryhmä ja virk-
kaa 1 ps 3. pikselin alkuun (= 4. pikseli). 5. krs: 3 kjs, 3 p 
kjs-kaareen, 1 ps seuraavan pikselin alkuun (= 5. pikseli) ja 
vaihda samalla työhön valkoinen kude. Jatka kääntymättä. 
6. krs: 3 kjs, 3 p kjs-kaareen (= 6. pikseli). Jatka kääntymät-
tä. 7. krs: 6 kjs, 1 p 4. kjs:aan, 2 p, käännä alapuolen pikse-
liryhmä ja virkkaa 1 ps edellisen pikselin alkuun. 8. krs: *3 
kjs, 3 p kjs-kaareen, 1 ps seuraavan pikselin alkuun*, tos-
ta *-* krs loppuun. Toista 7.-8. krs:ia ja raidoita samalla näin: 
2 krs pinkki, 2 krs valkoinen, 2 krs punainen, 3 krs valkoinen. 
Jokaisella krs:lla työhön tulee yksi uusi pikseli. Kun alareu-
nassa on 14 pikseliä, lopeta lisäykset. 1. krs: 3 kjs, käänny, 
1 ps edellisen pikselin alkuun (vaihda väriä tässä kohdassa 
raidoituksen mukaan), *3 kjs, 3 p kjs-kaareen, 1 ps seuraa-
van pikselin alkuun*, toista *-* krs loppuun. Toista 1. krs:sta 
ja raidoita samalla näin: 2 krs tummansininen, 2 krs valkoi-
nen, 2 krs havunvihreä, 6 krs valkoinen. 
Huom. Virkkaa kulmaan lopuksi 3 kjs, käänny ja virkkaa 1 ps pikselin alkuun. 

VIIMEISTELY: Asettele palat kuvan mukaiseen järjestykseen. Palojen molemmat 
puolet ovat samanlaiset ja niiden kahdella vastakkaisella sivulla on pääteltäviä 
kuteita. Hyödynnä nämä kuteet palojen liittämisessä näin: Laita 2 palaa vastakkain, solmi kuteet umpisolmuilla yhteen jo-
kaisen vastakkaisen pikselin rajalta. Päättele sitten kuteiden päät pylväiden sisään. Leikkaa loppukuteista pätkiä ja si-
do pikselit rajakohdistaan yhteen. Päättele lopuksi kuteet. Voit myös virkata palat yhteen luonnonvalkoisella 15-säikeisel-
lä kalalangalla ja sopivan kokoisella koukulla näin: Päättele ensin kaikki kuteet. Laita 2 palaa vastakkain, kiinnitä lanka 
kulmaan ja virkkaa siihen 1 ks, *5 kjs, 1 ps pikselien rajalle (väliin jää aina 3 p)*, toista *-* ja ota sitten seuraavat 2 palaa 
ja jatka yhdistämistä. Kun olet liittänyt kaikki 6 paria, päättele langat ja virkkaa lyhyet sivut yhteen samalla tavalla. Huom. 
Tee piilosilmukoista tiukat kiristämällä lankaa reilusti. Virkattu sauma näkyy maton nurjalla puolella.

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, 040 838 5449, info@filona.fi, www.filona.fi
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