Opi virkkauksen lyhenteet ja

perussilmukat

Opettele virkkauksen perussilmukat piirroskuvien avulla.
Virkkausohjeissa käytetään lyhenteitä, jotta ohjeet pysyvät lyhyinä ja napakoina.
Opit lyhenteet varmasti, kun seuraat johdonmukaisesti ohjeita ja
tarkistat silmukoiden piirroskuvat silloin tällöin – aina tarvittaessa.

Aloita virkkaus aloitussilmukalla.
Tee lenkki ja vedä lanka lenkin läpi.

kjs = ketjusilmukka
Ota (kierrä) lanka koukulle ja
vedä silmukan läpi.
Ota lanka koukulle alakautta,
se on helpompaa.

4

ks = kiinteä silmukka

1.

1. Työnnä koukku edellisen
kerroksen silmukkaan.

2.

2. Ota lanka koukulle ja
vedä läpi.

3.

3. Ota lanka uudelleen
koukulle.

4.

4. Vedä lanka molempien
silmukoiden läpi.

VINKKI!
Virkatun pinnan ilme muuttuu,
kun virkkaat välillä silmukan
etureunaan, takareunaan tai
molempiin reunoihin.
Tällä tavalla voit tehdä pikkujujulla
kolme erinäköistä pipoa!
Kuvassa koukku on viety silmukan
sisään takareunan alitse,
jolloin silmukan etureuna
jää näkyviin.
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VINKKI!
Kun lasket ketjusilmukoita,
huomioi, että koukulla olevaa
samoin kuin aloitussilmukkaa
ei lasketa silmukaksi.

kkjs = kiinteä ketjusilmukka tai toiselta
nimeltään ps = piilosilmukka
Työnnä koukku edellisen kerroksen
silmukkaan. Ota lanka koukulle ja vedä
molempien silmukoiden läpi.

1.

2.

½ p= puolipylväs
1. Kierrä lanka koukulle.
Työnnä koukku edellisen kerroksen
silmukkaan ja vedä silmukan läpi.
Koukulla on nyt kolme lankaa eli silmukkaa.

2. Kierrä lanka koukulle ja
vedä kerralla kaikkien silmukoiden läpi.

3.

3. Puolipylväs on valmis.

p= pylväs

1. Kierrä lanka koukulle. Työnnä koukku
edellisen kerroksen silmukkaan. Ota lanka
uudestaan koukulle ja vedä silmukan läpi.
Koukulla on nyt kolme lankaa eli silmukkaa.
2. Kierrä lanka uudelleen koukulle ja vedä
lanka kahden koukulla olevan silmukan läpi.
Nyt koukulla on kaksi silmukkaa.

1.

2.
3.

3. Kierrä lanka vielä kerran koukulle ja
vedä kahden viimeisen silmukan läpi.

4.

4. Pylväs on valmis.

pp = pitkä pylväs (2. langankierron pylväs)
Virkkaa pitkäpylväs samalla periaatteella kuin pylväs
eli vedä lanka kahden silmukan läpi kerrallaan.

1.

2.
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1. Tässä pitkässä pylväässä on
kaksi langankiertoa koukulla.

2. Mitä useampi langankierto koukulla,
sitä pidempi pylväästä tulee.
Tässä pitkässä pylväässä on
kolme langankiertoa koukulla.

Muita lyhenteitä:
s = silmukka
krs = kerros
lk = langankierto koukulle
op = oikea puoli
np = nurja puoli

