
 

 

 

 

Knokkonin pesulapuille voit virkata kauniin pussukan yhdestä maailman ekologisimmasta langasta, 
Knokkonin nokkos-hamppu-puuvillalangasta. Langan materiaaleista nokkonen ja kuituhamppu 
kasvavat ilman haitallisia kemikaaleja ja ne kuidutetaan mekaanisesti ilman liotusta vedessä tai 
kemikaaleissa. Lanka on värjätty luonnonväri krappilla kauniin punertavaksi. Langan materiaalit 
tuotetaan Knokkonille eettisesti ja ekologisesti Saksassa ja Turkissa. 
 

LANKA / LANGANMENEKKI / PUIKOT 
Lanka on erittäin riittoisaa ja ohutta, joten ohjeessa on käytetty kaksinkertaista lankaa ja 3.0 mm:n 
kokoista virkkuukoukkua. Lopputulos on ilmava, mutta ensimmäisen pesun yhteydessä pussukka 
vetäytyy ja tiivistyy jonkin verran. Voit myös käyttää 2.5 mm:n virkkuukoukkua.  

 

Säilytyspussi 
 
1. krs: 1 kjs, 10 ks ja sulje kerros 1 piilosilmukalla (ps)  

2. krs: 2 ks jokaiseen edellisen kerroksen silmukkaan = 20 ks   

3. krs: 3 kjs + kaksoispylväs edellisen kerroksen silmukkaan, kolmoispylväs jokaiseen kiinteään 
silmukkaan, ps.  (= 20 kolmoispylvästä) 

4. krs: 3 kjs + kaksoispylväs ja 1 kjs edellisen kerroksen kolmoispylväiden VÄLIIN,  kolmoispylväs + 

kjs kaikkiin kolmoissilmukan väleihin, ps. (= 20 kolmoispylvästä ja välissä kjs.) 

5. krs: 1 kjs + 2 ks edellisen kerroksen kjs-kaareen, 3 ks jokaiseen seuraavaan kaareen, ps. (= 60 ks.  

Virkattu pussukka 
ekologisesta langasta 

                                                                                                                                        



Jatka sen jälkeen kjs-kaarilla, eli ”virkkaa 3 kjs, yhdistä ks:lla edellisen kerroksen 3 kiinteän silmukan 
väliin”, toista ”-” kerros loppuun = 20 kjs-kaarta. Virkkaa jatkossa *3 kjs, 1 ks seuraavaan kjs-
kaareen* ja toista *–*, kunnes työssä on 15 kaarikerrosta, tai korkeus on mielestäsi sopiva.  

 

Virkkaa vielä yksi kerros ja kiinnitä samalla ohut kuminauharengas tai esim. hiuslenkki (halkaisija n. 
4–5 cm) kaarien sisään (virkkaa ks vuorotellen kuminauhan takaa ja edestä), jolloin pussukan 
suuaukko supistuu ja pysyy suljettuna, mutta sen voi avata venyttämällä.  Viimeisen kerroksen 
jälkeen virkkaa kjs-ketju (n. 30 kjs) ja kiinnitä se ensimmäisen kjs:n juureen, pussukan 
ripustuslenkiksi.  

Vaihtoehtoisesti voit myös pujotella langasta virkatun tai pyöritetyn nyörin pussin suulle kjs-kaarien 
lävitse ja solmia rusetille.  

Säilytyspussia voit käyttää myös pesupussina, mutta suositus on, että laitat säilytyspussin 
vetoketjulla suljettavaan pesupussiin konepesun ajaksi.    
 
Nyt sinulla on pitkäaikaiset kaunis säilytyspussi, esimerkiksi kestovanulapuille, jonka voit ripustaa 
pyyhekoukkuun tai viedä lahjaksi ystävälle!  
 

Lyhenteet: 
kjs – ketjusilmukka(a) 
krs, krst – kerros, kerrokset 
ks – kiinteä silmukka 
ps – piilosilmukka 
p – pylväs 


