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1. Jouluruusu  
 

 
 

 
Jouluruusu paloja tarvitset peittoon yhteensä 24 kpl.  
Näet joulukalenteri minivyyhtien virkkaus aikataulut Alkuinfo tiedostosta. 
 
 
Käytetyt silmukat ja virkkausmerkit: 
 
 

 
 

* Silmukkaohjeita löydät osoitteesta www.anceliga.fi 

aloituslenkki 
ps - piilosilmukka 
kjs – ketjusilmukka 
ks – kiinteä silmukka 

KEks – kohoetukiinteäsilmukka 

KTks - kohotakakiinteäsilmukka 

p – pylväs 

8kjs-kaari – 8 ketjusilmukan kaari 

10kjs-kaari – 10 ketjusilmukan kaari 

Virkkaa kjs-kaari ketjuksi 

Virkkaa työn nurjalle, virkkaus suunta 

Kohdistusviiva 
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Tee aloituslenkki ja virkkaa ensimmäisen kerroksen silmukat lenkkiin. Kiristä lenkki vetämällä aloitus 
lankapäästä 1. krs:n jälkeen.  
 
Virkkaa päävärillä, eli Alkuinfon Aikatauluun merkityn minivyyhdin värillä 
 
1 krs: 3 kjs (lasketaan 1. p:ksi), 11 p. Sulje krs ps:lla 3. kjs:aan 
[12 p] 
 
2 krs: kjs (lasketaan ks:ksi), (8 kjs, ks) 11 kertaa, 8 kjs. Sulje krs ps:lla 1. kjs:aan. Jätä silmukka odottamaan. 
[8 ks, 12 x 8kjs-kaari] 
 
Virkkaa 8kjs-kaaret ketjuksi työn ympäri, kaaviossa punaiset nuolet:  
*Laita koukku työn edestä 1. 8kjs-kaaren läpi, ota 2. 8kjs-kaari koukulle asettamalla koukku työn edestä ja 
vedä 2. 8kjs-kaari 1. 8kjs-kaaren läpi. Nyt koukulla on 1 lenkki (= 2. 8kjs-kaari) *  
Toista *-* jokaisen 8kjs-kaareen yhteensä 11 kertaa. Koukulla on nyt 12. 8kjs-kaari. Ota odottamaan jätetty 
silmukka koukulle, lanka työn taakse, pujota koukku 2. krs:n 2:n ks:n ja 1. 8kjs-kaaren läpi, ota lanka 
koukulle ja vedä koukulla olevan lenkin ja 8kjs-kaaren läpi. Virkkaa 2 kjs (näitä ei lasketa silmukoiksi vaan 
näillä s:oilla siirrytään seuraavalle krs:lle työn taakse) 
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Käännä työ nurjapuoli ylöspäin. Seuraavalla krs:lla ei ole merkitty hy kohtia. Huomioi, että kaavio on 
kuvattu työn oikealta puolelta, jonka vuoksi seuraavalla krs:lla virkattavat KEks:t ovat kaaviossa merkitty 
KTks:oina. 
 
3 krs: KEks edell. krs:n 2. ks:n ympärille, Kaaviossa musta nuoli osoittaa virkkaussuunnan. (3 kjs, KEks seur. 
ks:aan) 11 kertaa, 3 kjs. Sulje krs ps:lla 1. KEks:aan. 
[12 KEks, 12 x 3kjs-kaari] 
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Käännä työ oikeapuoli ylöspäin. 
 
 
 
4 krs: Siirry ps:lla seur. 3kjs-kaareen, 3 kjs (lasketaan 1. p:ksi), 2 p samaan 3kjs-kaareen aloitus s:n kanssa, (hy 
KTks, 3 p 3kjs-kaareen) 11 kertaa, hy KTks. Sulje krs ps:lla 3. kjs:aan. 
[36 p] 
 

 
 

 
 
5 krs: kjs (lasketaan ks:ksi), (10 kjs, hy p, ks) 17 kertaa, 10 kjs. Sulje krs ps:lla 1. kjs:aan. Jätä silmukka 
odottamaan. 
[18 ks, 18 x 10kjs-kaari] 
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Virkkaa 10kjs-kaaret ketjuksi työn ympäri, kaaviossa punaiset nuolet:  
*Laita koukku työn edestä 1. 10kjs-kaaren läpi, ota 2. 10kjs-kaari koukulle asettamalla koukku työn edestä ja 
vedä 2. 10kjs-kaari 1. 10kjs-kaaren läpi. Nyt koukulla on 1 lenkki (= 2. 10kjs-kaari) *  
Toista *-* jokaisen 10kjs-kaareen yhteensä 17 kertaa. Koukulla on nyt 18. 10kjs-kaari. Ota odottamaan jätetty 
silmukka koukulle, lanka työn taakse, pujota koukku 4. krs:n 2:n ks:n ja 1. 10kjs-kaaren läpi, ota lanka 
koukulle ja vedä koukulla olevan lenkin ja 10kjs-kaare läpi. Virkkaa 2 kjs (näitä ei lasketa silmukoiksi vaan 
näillä s:oilla siirrytään seuraavalle krs:lle työn taakse) 
 
Käännä työ nurjapuoli ylöspäin. Seuraavalla krs:lla ei ole merkitty hy kohtia. Huomioi, että kaavio on 
kuvattu työn oikealta puolelta, jonka vuoksi seuraavalla krs:lla virkattavat KEks:t ovat kaaviossa merkitty 
KTks:oina. 
 
6 krs: KEks edell. krs:n 2. ks:n ympärille, Kaaviossa musta nuoli osoittaa virkkaussuunnan, (3 kjs, KEks seur. 
ks:aan) 17 kertaa, 3 kjs. Sulje krs ps:lla 1. KEks:aan. 
[18 KEks, 18 x 3kjs-kaari] 
 
Käännä työ oikeapuoli ylöspäin. 
 
7 krs: kjs (ei lasketa silmukaksi), (KEks KTks:aan, 5 p 3kjs-kaareen) 18 kertaa. Sulje krs ps:lla 1. KEks:aan. 
Katkaise ja päättele lanka. 
[18 KEks, 18 x 5p-ryhmä] 
 

 
 
Ota käyttöön pohjavärin lanka. 
 
8 krs: Käännä edell. krs:n lehdyköitä eteenpäin, jotta virkkaaminen helpottuu. Aloita itsenäisellä aloitussilmukalla 
(Standing Stitch aloitus). Aloituskohta mihin tahansa 6. krs:n KTks:aan.  
(KTks 6. krs:n KTks:n ympärille, 3 kjs, hy lehdykkä) toista 18 kertaa. Sulje krs ps:lla 1. KTks:aan. 
[(KTks, 3kjs-kaari) 18 kertaa] 
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9 krs: Siirry ps:lla seur. 3kjs-kaareen. Korvaa krs:n 1. p 3 kjs:lla.  
[(2 p, kjs, 2 p) 3kjs-kaareen, (hy KTks, (3 p 3kjs-kaareen, hy KTks) 2 kertaa)] 6 kertaa. Sulje krs ps:lla 3. 
kjs:aan. Työssä on nyt 6 kulmaa ja 6 sivua. 
[(10 p ja 1 kjs kärjessä) 6 kertaa] 
 
10 krs: Siirry 2:lla ps:lla seur. 1kjs-kaareen. Korvaa krs:n 1. p 3 kjs:lla,  
[(p, kjs, p) 1kjs-kaareen, (kjs, hy p, p) 5 kertaa, kjs] 6 kertaa. Sulje krs ps:lla 3. kjs:aan. 
[(5 p, 6 x 1kjs-kaari) / sivu ja (p, kjs p)/ kärki) 6 kertaa] 
 
11 krs: Siirry ps:lla seur. 1kjs-kaareen. Korvaa krs:n 1. p 3 kjs:lla,  
[(p, kjs, p) 1kjs-kaareen, (hy p, 2 p 1kjs-kaareen) 6 kertaa, hy p] 6 kertaa. Sulje krs ps:lla 3. kjs:aan. 
[(12 p / sivu ja (p, kjs p)/ kärki) 6 kertaa] 
 
Katkaise ja päättele lanka. 
 

 

 


