
 

 

  

Virkattu joulupallo 

ALP184 

 

Malli: Tekstiiliteollisuus Oy 

Lanka: teetee Alpakka ( 100% alpakka,  50g n. 166 m)  

Koukku: 2.-2.5 mm tai käsialan mukaan 

Muut tarvikkeet: Puhallettava ilmapallo, Eri Keeper – liimaa tai Decoupage –lakkaa, vettä, nauhaa 

ripustamiseen. 

Lyhenteet: kjs= ketjusilmukka, ps = piilosilmukka, ks= kiinteäsilmukka, p= pylväs, s= silmukka 

 

Tee näin: Virkkaa 6 kjs ja kiinnitä ps:lla renkaaksi. 

1, krs: 1 kjs, virkkaa 6 ks renkaaseen, sulje ps:lla krs:n ensimmäiseen silmukkaan. 

2. krs: * Virkaa 6 kjs, jätä 1 s väliin, virkkaa 1 ks seuraavaan s:aan*. Toista *_* vielä 5 kertaa mutta 

korvaa viimeinen ks ps:lla kr:n ensimmäiseen s:aan. 

3. krs: Siirry ps:lla kjs kaaren keskelle eli virkkaa 1 ps kolmeen seuraavaan s:aan, 1 kjs. *Virkkaa 8 kjs, 

1 ks seuraavaan kjs kaareen*. Toista *_* vielä 5 kertaa mutta korvaa viimeinen ks ps:lla  krs:n 

ensimmäiseen s:aan. 

4. krs: Virkkaa 1 ps seuraavaan s:aan, 1 kjs, 3 ks kaareen, 4 kjs, 4 ks kaareen, * 4 ks seuraavaan 

kaareen, 4 kjs, 4 ks samaan kaareen*. Toista *_* vielä 4 kertaa, kiinnitä ps:lla krs:n 1. s:aan. 

5.krs:  Virkkaa 1 ps 6 seuraavaan silmukkaan, 1 kjs ( siirryit sakaran kärkeen kjs kaaren keskelle). 

*Virkkaa 12 kjs, 1 ks seuraavaan kjs kaareen*. Toista vielä 5 kertaa, korvaa viimeinen ks ps:lla krs:n 

ensimmäiseen s:aan. 



 

 

6. krs: Virkkaa 1 ps, 1 kjs, 5 ks kaareen, 1 kjs, 6 ks kaareen, *6 ks seuraavaan kaareen, 1 kjs, 6 ks 

samaan kaareen.*Toista vielä 4 kertaa, kiinnitä ps:lla krs:n ensimmäiseen s:aan. 

7. krs: *Virkkaa 6 kjs, jätä ed. krs:n 6 ks väliin ja virkkaa 1 ks kjs:aan, 6 kjs, 1 ks ed krs: ks ryhmien 

väliin.* Toista *_* vielä 5 kertaa, korvaa viimeinen ks ps:lla ed. krs:n 1. s:aan.  (= 12 kjs kaarta) 

8. krs: Virkkaa 1 ps seuraavaan s:aan, 1 kjs, 5 ks kaareen, *1 kjs, 6 ks seuraavaan kaareen. * Toista 

*_* vielä 10 kertaa, kiinnitä ps:lla krs:n 1. s:aan. Katkaise lanka ja päätä hyvin. 

Virkkaa toinen puolisko samoin 1.-7. krs:ta. 

8. krs: Virkkaa kuten ensimmäisen puoliskon 8. krs: mutta virkkaa puoliskot yhteen kjs:n kohdilta:  

Virkkaa 1ps, 5 ks kaareen, *virkkaa 1 ks ensimmäisen puoliskon kjs:aan, virkkaa 6 ks kaareen, virkkaa 

1 p ensimmäisen puoliskon seuraavaan kjs:aan, virkkaa 6 ks seuraavaan kaareen*.  Toista *_* vielä 4 

kertaa, virkkaa 1 ks ensimmäisen puoliskon kjs:aan, virkkaa 6 ks kaareen, virkkaa 1 p ensimmäisen 

puoliskon seuraavaan kjs:aan, kiinnitä ps:lla krs:n ensimmäiseen s:aan.  

Katkaise lanka ja päätä hyvin. 

Viimeistely: Päättele langanpäät. Tee liimasta tai decoupage lakasta 1:1 suhteella löysä vesi-liima 

seos ja kastele pallo kauttaaltaan liimaan. Puristele hieman liimaseosta pois ja laita tyhjä ilmapallo 

virkatun pallon sisälle, puhalla tai pumppaa palloon sopivasti ilmaa. Anna kuivua ja poista pallo 

puhkaisemalla. Kiinnitä ripustusnauha. 

 

Lanka- ja ohjetiedustelut: Tekstiiliteollisuus Oy www.tekstiiliteollisuus.fi tai puh. (019) 529 2100 

 

http://www.tekstiiliteollisuus.fi/

