
 

 

 

Nämä kauniit, jopa korumaiset pesulaput on virkattu yhdestä maailman ekologisimmasta langasta, 
Knokkonin nokkos-hamppu-puuvillalangasta. Nokkonen ja kuituhamppu ovat varsikuituja, eli niiden 
kuitu on miellyttävän rouhea. Nokkonen on ikivanha kasvikuitu, jota kutsutaan myös Pohjolan 
silkiksi. Nokkoskuidussa on himmeä, silkkimäinen kiilto, mikä tuo valmiiseen tuotteeseen erityisen 
ulkonäön. 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 pesulappu 
vetäytyy ja tiivistyy jonkin verran. Voit myös käyttää 2.5 mm:n virkkuukoukkua, jolloin tuloksena on 
hieman tiiviimpi ja ryhdikkäämpi pesulappu. 10 gramman minivyyhti riittää ja noin 4 pesulappuun.  

 
KOKO  
Valmiin pesulapun koko 3.0 mm:n koukulla virkattuna on halkaisijaltaan n. 7,5 cm mutta pesun 
myötä pienenee jonkin verran.  

 

Pesulappu 

Pesulappuun virkataan ensin päälypuoli (kierrokset 1–7) ja sen jälkeen pylväillä, koko ajan 
kaventamalla taustapuoli (krs 8-11), jolloin niitä ei tarvitse kiinnittää toisiinsa muuta kuin keskeltä, 
päättelyvaiheessa.  

Tee kiristettävä aloitussilmukka n. 30 cm:n päähän langan päästä (eli jätä lankaa aloituksessa yli, 
sitä tarvitaan myöhemmin) ja virkkaa näin muodostuneeseen renkaaseen: 

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

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

6. ja 7 krst: 1 ks jokaiseen ks:aan + ps. (= 60 ks)     

8. - 10 krst: 2 kjs, tee pylväskavennus, eli yhdistä kaksi edellisen kerroksen ks yhdeksi pylvääksi, ”1 p 
seuraavaan ks:aan, kavenna 1 silmukka”, toista” - ” kierros loppuun, ps. 

11. krs: 2 kjs, tee yllä mainittu kavennus jokaiseen edellisen kerroksen silmukkaan.  

Kun ympyrä on sulkeutunut, katkaise lanka suunnilleen saman mittaiseksi kuin aloitussilmukan 
lanka ja solmi nämä langat keskenään, jolloin ylä- ja taustapuoli kiinnittyvät toisiinsa keskeltä. Vedä 
vielä kumpikin lanka pesulapun etupuolelle ja toisesta kohdasta takaisin taustapuolelle. Jos haluat 
pesulappuun ripustuslenkin, pujottele kumpikin lanka yhdessä lapun ulkokierrokselle, ikään kuin 
päättelisit langat. Virkkaa langoilla 10 kjs ja kiinnitä piilosilmukalla ketjusilmukoiden juureen. 
Päättele langat huolellisesti.  

 

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


