
 

 

RAKKAUDEN PEILI -peitto 
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/Soile Olmari 

TULIPUNAKUKKA:  ”Se on se tulipunakukka 
                                  tulipuna-, tulipunakukka! 
                                  Sinä sen kukan kyllä tunnet, 
                                  sinä, tyttö, tyttö-rukka!” 

 

 
1. LV: Virkkaa 8 kjs ja kiinnitä renkaaksi ps:lla. 
2. LV: Virkkaa 20 ks renkaan ympärille. 
3. P: Virkkaa 4 kjs ja kiinnitä ps:lla joka 4. s:aan. Tee näin 5 kertaa. 

 

4. P: Tee jokaisen kjs-ketjun ympäri 1 ks, 1 puolip, 1 p, 1 pp, 1 pp (3 langankiertoa), 1 p, 1 pp (3 
langankiertoa), 1 pp, 1 p, 1 puolip, 1 ks.  

 



 

 

5. VV: Virkkaa edellisen kerroksen lopetuskohtaan 8 kjs. Ota langankierto koukulle, tee 4. 
kjs:aan 1 p, 1 pp ja 1 p = pc. Sulje pc:n 1. ja 4. p ps:oin (2 kpl). Siirry 3:lla ps:lla vartta pitkin 
aloituspaikkaan (= nuppu). Tee mallikerta yhteensä 3 kertaa. Sulje viimeinen nuppu 
aloituss:aan ps:lla. 

     

6. VV: Tee kukan taakse 20 puolip toisen kerroksen silmukoihin. 

 

7. VV: Tee KULMA: Käännä työn oikea puoli itseesi päin. Virkkaa 3 pp:ään kl samaan s:aan, 2 kjs 
ja 3 pp kl. Tee sitten 4 p. Tee mallikerta yhteensä 4 kertaa. 

   Nurjapuoli 



 

 

8. TV: Virkkaa kulman kjs-ketjun ympäri 1 ks, 1 puolip, 1 p, 1 pp, 1 kjs, 1 pp, 1 p, 1 puolip, 1 ks. 
Virkkaa sitten 2 puolip (1. puolip tulee kl:iin), 4 kjs, hy 2 s ja tee 2 puolip. Toista mallikerta 
joka sivulla. 

 

9. LV: Virkkaa kulman ketjun ympäri 3 nyppyä (6 langankiertoa) ja niiden väleihin 1 kjs. Tee 
sitten 5 kjs, hy 6 s, virkkaa ketjun ympäri 3 nyppyä (6 kiertoa) ja väleihin 1 kjs. Tee sitten 5 
kjs, hy välissä olevat silmukat ennen seuraavaa kulmaa. Toista mallikerta joka sivulla. 

 

10. LV: Virkkaa kulman 1. nypyn päälle 1 ks ja ketjun ympäri 1 ks, 2 kjs ja 1 ks saman ketjun 
ympäri. Tee sitten 3 ks ja 13 ks (4 ks ketjun ympäri, 5 ks ja 4 ks ketjun ympäri). Toista 
mallikerta joka sivulla. 

11. H: Tee kulmaketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs, 2 puolip ja virkkaa sitten 19 puolip. Toista 
mallikerta joka sivulla. 

12. H: Tee kulmaketjun ympäri 1 p, 2 kjs, 1 p, hy vaikeasti havaittava s ja virkkaa sitten 10 p, 4 
kjs, hy 4 s ja tee 9 p. Toista mallikerta joka sivulla. 

13. P: Virkkaa kulmaketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs, 2 puolip ja sitten 9 KTpuolip, 2 kjs, hy 2 s, tee 3 
nyppyä (6 langankiertoa) kjs-ketjun ympäri. Tee sitten 2 kjs, hy 2 s ja tee 8 KTpuolip.  Toista 
mallikerta joka sivulla. 



 

 

 

14. LV: Virkkaa kulmaketjun ympäri 2 p, 2 kjs, 2 p, hy vaikeasti havaittava s ja tee sitten 10 p, tee 
2 pp kerroksen 12 p:siin ketjun takaa ja 4 pp (4 langankiertoa) pallojen takaa kerroksen 11 
puolip:siin. Virkkaa sitten 2 pp ketjun takaa kerroksen 12 p:siin ja tee 9 p. Toista mallikerta 
joka sivulla. 

15. H: Tee kulmaketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs, 2 puolip, hy 1 s ja tee sitten 12 puolip, 1 pp 
kerroksen 9 ketjun ympäri, 2 kjs, hy 2 s. Tee 3 p:ään kl eri s:hin. Virkkaa 2 kjs, hy 2 s ja tee 1 
pp kerroksen 9 ketjun ympäri. Tee vielä 11 puolip. Toista mallikerta joka sivulla. 

     
Nurjapuoli 

16. H: Virkkaa kulmaketjun ympäri 2 p, 2 kjs ja 2 p. Tee sitten 14 KTp, 8 p ja 13 KTp = Toista 
mallikerta joka sivulla. 

 

17. KS: Virkkaa kulmaketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs ja 2 puolip. Hy vaikeasti havaittava ja tee 
sitten 38 puolip. Toista joka sivulla.  



 

 

 

 

 

 


