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NOV ITA V E N LA
VIRKATTU HELMI-PUSERO
Keskivaikea
Suunnittelija Sisko Sälpäkivi
Koko XS(S)M(L)XL(XXL)
Valmiin neuleen mitat
vartalon ympärys 92(100)108(116)126(136) cm
neuleen pituus 68(70)72(74)77(80) cm 
hihan sisäpituus 45(46)47(48)48(49) cm 
Langanmenekki Novita Venla
(505) omenankukka 350(400)450(500)550(600) g
Virkkuukoukku Novita nro 3½–4 tai käsialan mukaan
Mallivirkkaus Virkkaa pylväitä (p) ohjeen ja piirroksen 
mukaan.
Tiheys 18 p ja 11 krs = 10 cm

Etukappale
Virkkaa aloitusketjuksi löyhästi 84(92)98(106)114(124) 
ketjusilmukkaa (kjs). Aloitusketjun pituus on noin 
46(50)54(58)63(68) cm. 
1. krs: (ks. I piirros) tee 3 kjs (= 1. p), virkkaa 1 pylväs (p) nel-
jänteen kjs:aan koukusta laskien ja vielä 1 p jokaiseen aloitus-
ketjun s:aan = 85(93)99(107)115(125) p. Käännä työ.
2. ja 3. krs: tee 3 kjs (= 1.p) ja virkkaa 1 p jokaiseen edellisen 
kerroksen p:een = 85(93)99(107)115(125) p. Käännä työ.
4. krs: tee 4 kjs (= 1. p + 1 kjs), jätä 1 edellisen krs:n p väliin ja 
virkkaa seuraavaan p:een, *tee 1 kjs, jätä 1 edellisen krs:n 1 p 
väliin ja virkkaa seuraavaan p:een 1 p*, toista *–* kerros lop-
puun = 85(93)99(107)115(125) s. Käännä työ.
5. krs: tee 3 kjs (= 1.p) ja virkkaa 1 p jokaiseen edellisen kerrok-
sen p:een = 85(93)99(107)115(125) p. Käännä työ. 

Toista kerroksia 2–5.
Kun kappaleen korkeus on noin 63(65)67(69)72(75) cm ja 

olet viimeksi virkannut kerroksen 2, merkitse pääntietä var-
ten kappaleen keskimmäiset 29(29)29(31)31(31) p ja virkkaa 
ensin pääntien oikea puoli II piirroksen mukaan:
1. krs: tee 3 kjs (= 1. p) ja virkkaa pylväitä, kunnes pääntien 
merkkiä edeltää 2 p, jätä 1 p väliin ja virkkaa 1 p seuraavaan 
p:een. Käännä työ. 

Virkkaa vielä II piirroksen kerrokset 2–6. Olalle jäi 
20(24)27(30)34(39) p. Katkaise lanka.

Virkkaa pääntien vasen puoli. Kiinnitä lanka 1 piilosilmu-
kalla (ps) pääntien merkin vasemmalle puolelle p:een ja aloita 
virkkaaminen II piirroksen mukaan:
7. krs: tee 3 kjs (= 1. p), jätä 1 p väliin ja virkkaa seuraavaan 

p:een 1 p. Virkkaa vielä jokaiseen edellisen kerrokseen p:een 
1 p. Käännä työ.

Virkkaa vielä II piirroksen kerrokset 8–12. Olalle jäi 
20(24)27(30)34(39) p. Katkaise lanka.

Takakappale
Neulo kuten etukappale, kunnes jäljellä on 2 kerrosta. 

Merkitse pääntietä varten kappaleen keskimmäi-
set 45(45)45(47)47(47) p, molemmin puolin olalle jää 
20(24)27(30)34(39) p. Virkkaa ensin pääntien oikea puoli II 
piirroksen mukaan:
5. krs: tee 3 kjs (= 1. p) ja virkkaa pylväitä pääntien merkille 
saakka. Käännä työ.
6. krs: tee 3 kjs (= 1. p) ja virkkaa 1 p jokaiseen edellisen kerrok-
sen p:een = 20(24)27(30)34(39) p. Katkaise lanka.

Virkkaa pääntien vasen puoli. Kiinnitä lanka 1 ps:lla pään-
tien merkin vasemmalle puolelle p:een ja aloita virkkaaminen 
II piirroksen mukaan:
11. krs: tee 3 kjs (= 1. p) ja virkkaa 1 p jokaiseen edellisen ker-
roksen p:een = 20(24)27(30)34(39) p. Käännä työ.
12. krs: tee 3 kjs (= 1. p) ja virkkaa 1 p jokaiseen edellisen ker-
roksen p:een = 20(24)27(30)34(39) p. Katkaise lanka.

Ompele olkasaumat.

Hihat 
Hihat virkataan kädentieltä hihansuuhun, kaavan virkkaus-
suunnan mukaan. Merkitse kädentien alareuna esim. eriväri-
sellä langalla etu- ja takakappaleelle 21(22)23(24)25(26) krs:n 
etäisyydelle [19(20)21(22)23(24) cm] olalta alaspäin. Kiinnitä 
lanka työn oikealla puolella 1 ps:lla merkin kohdalle:
1. krs: tee 3 kjs (= 1. p), virkkaa merkistä olal-
le 32(34)36(38(40(41) p, 1 p olkasauman kohdal-
le ja vielä olalta toiselle merkille 32(34)36(38(40(41) p = 
65(69)73(77)81(83)  p.

Jatka virkkaamista kuten etukappaleella 2. krs:lta ja toista 
kerroksia 2–5. 

Huom. Kun olet virkannut 2 krs, kavenna seuraavalla ker-
roksella molemmista reunoista 1 p virkkaamalla 2 p yhteen. 
Toista kavennukset noin 3(2,5)2,5(2)2(2) cm:n välein vielä 
10(12)13(15)16(17) kertaa. Työssä on 43(43)45(45)47(49) p. 

Kun hihan pituus on 45(46)47(48)48(49) cm, viimeisenä 
pylväskerros, katkaise lanka.

Virkkaa toinen hiha samoin. 



Viimeistely
Aseta kappaleet alustalle mittoihinsa nurja puoli päällepäin, 
kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. 

Ompele sivusaumat ja hihan saumat puskusaumalla  
(= aseta reunat vierekkäin kiinni toisiinsa niin, ettei väliin jää 
rakoa eivätkä kappaleiden reunat ole päällekkäin) työn oike-
alta puolelta, silmukka silmukalta luotospistoin. Jätä helmaan 
noin 14 cm:n halkiot.

Virkkaa venymisen estämiseksi pääntien reunaan 1 krs pii-
losilmukoita työn oikealta puolelta.


