
 

 

RAKKAUDEN PEILI -peitto 
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/Soile Olmari 

ANNANSILMÄ: ”Kyllä minä tiedän ja kyllä sinä itsekin sen tiedät, kuinka kauan sinä kukit. Sinä silloin 
rupesit,  
kun minä sinut tuvasta tänne muutin – ja kun ei häntä enää ole, jonka iloksi minä sinut muutin, 
silloin vasta sinä kukkimasta lakkaat.” 

 

1. K: Virkkaa 8 kjs ja kiinnitä renkaaksi ps:lla. 
2. K: Virkkaa renkaan ympäri 16 ks. 
3. K: Virkkaa 4 kjs ja kiinni ps:lla seuraavan ks:n runkoon etupuolelle. Tee näin yhteensä 15 

kertaa. 

 



 

 

 

4. VP: Tee 6 kjs kiinni ps:lla toisen kerroksen ks:aan, hy 1 s. Tee 4 pp:ään (3 langankiertoa/pp) kl 
seuraavaan s:aan, 6 kjs, hy 1 s, kiinni ps:lla. Tee 6 kjs, hy 1 s ja virkkaa sitten 4 pp:ään kl, 6 
kjs, hy 1 s, kiinni ps:lla. Tee yhteensä 4 kertaa = 4 terälehteä. 

 

 Nurjapuoli 

5. VV: Virkkaa kukan takapuolelle toiseen kerrokseen 16 puolip. 

  Nurjapuoli 



 

 

 

6. VV: Käännä työn oikea puoli itseesi päin. Virkkaa 3 pp:ään (3 langankiertoa/pp) kl:ta eri 
silmukoihin niin, että 1. pp on samassa s:ssa kuin edellisen viimeinen. Tee väleihin 4 kjs:aa = 
8 klusteria. Kääntyy kuppimaiseksi, mutta suoristuu seuraavan kerroksen jälkeen. 

 

7. VV: Virkkaa jokaisen kl:n päälle ps ja ketjuihin 1 ks, 1 puolip, 1 p, 1 kjs, 1 p, 1 puolip ja 1 ks. 

 

8. LV: Tee kl:n päälle 1 ks (ps jää alle), sitten 3 KTks, 1 nyppy (4 langankiertoa) kahden p:ään 
väliin, 3 KTks. Tee mallikertaa yhteensä 8 kertaa. Katkaise lanka. 



 

 

 

9. LV: Tee KULMA: Virkkaa nypyn päälle 3 pp:ään (3 kiertoa/pp) kl, 2 kjs, 3 pp:ään kl. Tee sitten 
2 kjs, hy 3 s, virkkaa 1 p, 2 kjs, hy 2 s, tee 4 ks, 2 kjs, hy 2 s, virkkaa 1 p, 2 kjs, hy 2 s. Tee 
mallikerta yhteensä 4 kertaa. Hy viimeisellä sivulla kulman jälkeen 2 s ja jatka kuten mallissa. 

10. LV: Tee kulman kjs-ketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs, 2 puolip. Virkkaa sitten 1 puolip kl:iin, 2 
puolip ketjun ympäri, 1 puolip p:seen, 2 puolip ketjun ympäri, 4 puolip, 2 puolip ketjun 
ympäri, 1 puolip p:seen, 2 puolip ketjun ympäri ja 1 puolip kl:iin = 20 puolip/sivu. Tee 
mallikerta joka sivulla. 

11. P: Virkkaa kulmaketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs, 2 puolip ja tee sitten 20 KTpuolip. Tee 
mallikerta joka sivulla. 

12. H: Virkkaa kulman ketjun ympäri 2 p, 2 kjs, 2 p. Hy 1 s ja tee sitten 23 p. Tee mallikerta joka 
sivulla. 

13. VP: Virkkaa kulman ketjun ympäri 1 nyppy (4 langankiertoa), 2 kjs, 1 nyppy. Tee sitten (1 kjs, 
hy 1 s ja tee nyppy). Toista suluissa olevaa niin, että työssä on 13 nyppyä + kulmat. Tee 
mallikerta joka sivulla. 

14. VP: Tee kulmaketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs ja 2 puolip. Virkkaa sen jälkeen 29 puolip. Tee 
mallikerta joka sivulle. 

15. H: Tee kulmaketjun ympäri 2 p, 2 kjs ja 2 p. Virkkaa sitten 33 KTp. Tee mallikerta joka sivulla. 
16. KS: Virkkaa kulmaketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs ja 2 puolip. Tee sitten 37 puolip = 41 

puolip/sivu. 



 

 

 

 

 

 


