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PIKKUNEIDIN KESÄVESKA

LANKA: Schachenmayr Catania, 
syklaaminpunainen (114) 47 g, turkoosi (146) 
20 g

VIRKKUUKOUKKU: 3,5

• • •
OHJE:

Laukun pohja: Laukun pohja tässä laukussa on 
ovaalin muotoinen, mutta voit tehdä siitä halutessasi 
suorakaiteen muotoisen. Tee syklaaminpunaisella 
langalla 26 ketjusilmukkaa ja näihin ensimmäinen 
kerros kiinteitä silmukoita. Älä käännä työtä ympäri 
vaan jatka suoraan ympäri siten, että tee kulmiin 
aina kaksi kiinteää silmukkaa. Seuraavalla kerroksella 
virkkaa kulmiin jälleen kaksi kiinteää silmukkaa ja 
kulmien väliin yksi silmukka. Seuraavalla kerroksella 
tee taas kulmalisäykset ja tee kulmien väliin 
kaksi kiinteää silmukkaa.  Seuraavalla kerroksella 
tee taitekerros, jonka avulla saat laukun reunat 
nousemaan kohtisuoraan pohjasta ylöspäin. Vie 
virkkuukoukku 1. silmukan läpi takapuolelta 
eteenpäin ja jatka vielä 2. silmukasta läpi etukautta 
takapuolelle (aivan kuin normaalisti virkaten) ja 

vedä lanka molempien silmukoiden läpi ja tee kiinteä 
silmukka. Jatka näin koko kerros ja sulje kerros 
piilosilmukalla. Näin pohjan ja laukun seinämän väliin 
syntyy selkeä taitekohta. 

Laukku: Jatka virkkausta spiraalina kunnes laukku 
on 11 cm korkea taitteesta mitattuna. Tee laukkuun 
läppä virkkaamalla vain laukun toista reunaa (28 
silmukkaa) edes takaisin 5 kerrosta. Pyöristä läpän 
reunoja hyppäämällä joka kerroksen alussa 1 s yli 
ja lopussa tee kerroksen viimeiseen silmukkaan 
piilosilmukka. Jatka näin kunnes jäljellä on 5 s tai 
läppä on haluamasi kokoinen ja mallinen. Päätä ja 
päättele hyvin. Virkkaa vielä läpän reunoille kerros 
kiinteitä silmukoita, jotta reunat eivät kipristele.

Hihna: Tee turkoosilla langalla 6 ketjusilmukkaa, jätä 
ensimmäinen s välistä ja tee 5 kiinteätä silmukkaa. 
Käännä työ ja tee 5 kiinteää silmukkaa. Jatka näin 
kunnes hihna on 105 cm pitkä (hieman venyttäen). 
Kiinnitä hihna laukun sivuille niin, että hihnan pää 
kiinnittyy lähelle laukun pohjataitetta. Virkkaa hihna 
laukkuun kiinni ketjusilmukoin syklaaminpunaisella 
langalla.

Koristekukka: Tee 6 ketjusilmukkaa ja sulje lenkiksi 
piilosilmukalla. Tee lenkkiin 10 kiinteää silmukkaa 
ja sulje krs piilosilmukalla. Tee 3 ketjusilmukkaa, 
jätä yksi silmukka väliin ja tee seuraavaan 
silmukkaan kiinteä silmukkaa. Jatka näin kerroksen 
loppuun saakka, jolloin kukan terälehtiä tulisi 
olla 5. Tee jokaiseen terälehteen 1 piilosilmukka, 
1 kiinteäsilmukka, 1 pylväs, 1 kiinteäsilmukka, 1 
piilosilmukka. Päätä ja kiinnitä kukka koristeeksi 
laukun läppään.
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