
PESUKINNAS JUUTISTA

MALLI: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen
KOKO: 12x23 cm (ympärysmitta n. 24 cm).
LANKA: 40 g valkaisematonta (2) tai sinapinkeltaista (12) 
ohutta juuttilankaa (100 % juutti, 500 g = n. 760 m).
VIRKKAUSKOUKKU: 4 mm tai käsialan mukaan.
PIDENNETTY KIINTEÄ SILMUKKA (PKS): Vie koukku s:n 
läpi, ota lanka koukulle ja vedä se läpi, vie koukku seuraa-
van s:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä se läpi, *ota lanka 
taas koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, 
toista *-* vielä kerran. 
Huom. Pidennettyjen kiinteiden silmukoiden väliin virkataan 
aina 1 ketjusilmukka. Ketjusilmukoista muodostuu nurjal-
le puolelle pystysuorat lankajuoksut jokaisen pks:n väliin. 
Seuraavalla kerroksella pks virkataan niin, että pystysuora 
lankajuoksu jää pks:n väliin näin: *vie koukku pystysuoran 
lankajuoksun edestä, ota lanka koukulle ja vedä se läpi, vie 
sitten koukku lankajuoksun vasemmalta puolelta, ota lanka 
koukulle ja vedä se läpi (koukulla on nyt 3 s), *ota lanka 
koukulle ja vedä se kahden s:n läpi*, toista *-* = 1 pks.
TIHEYS: 17 s ja 12 krs = 10 cm.

TYÖOHJE: Virkkaa aloitusketjuun 41 kjs ja sulje se ren-
kaaksi piilosilmukalla. 
1. krs (op): Virkkaa 2 kjs, 1 puolip 3. kjs:aan (koukulla ole-
vaa ei lasketa), 39 puolip, 1 ps 2. kjs:aan = 41 s (aloitus-
ketju mukaan lukien). Aloita mallivirkkaus ja virkkaa seu-
raavan kerroksen s:t puolipylväiden takareunoista. 
2. krs (op): 3 kjs, *1 pks, 1 kjs*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 2. kjs:aan, käänny = 20 pks. Jatka suljetusti mutta käänny täs-
tä lähtien aina jokaisen kerroksen lopussa, jolloin parilliset kerrokset virkataan kintaan ulkopuolelta ja parittomat sisäpuo-
lelta.
3. krs (np): 3 kjs, jätä edellisen krs:n viimeinen pks väliin, *1 pks niin, että viet koukun ensin pystysuoran lankajuoksun oi-
kealta puolelta ja sitten vasemmalta, 1 kjs*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 2. kjs:aan, käänny. 
Toista 3. krs:sta sekä työn oikealla että nurjalla puolella vielä 7 kertaa. 
Tee sitten peukalonaukko op:lle näin: 3 kjs, 5 pks, 8 kjs, jätä 4 pks väliin ja virkkaa krs loppuun. Virkkaa seuraavalla krs:lla 
aukon kjs-ketjuun 4 kertaa 1 pks ja 1 kjs. 
Kun kintaan korkeus on 21 cm, virkkaa seuraavan krs:n pks:t ilman ketjusilmukoita. Aloita kerros kahdella ketjusilmukalla 
ja sulje virkkaamalla 1 ps 2. kjs:aan. 
Virkkaa viimeinen krs näin: 2 kjs, 2 puolip, 4 p, 6 puolip, 4 p, 3 puolip, 1 ps 2. kjs:aan. Käännä kinnas ja ompele 
vastakkaiset s:t yhteen.

VIIMEISTELY: Virkkaa aloitusketjuun 15 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla (= ripustuslenkki). Jatka virkkaamalla kintaan ala-
reunaan 1 krs piilosilmukoita. Päättele langat. 
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