
 

 

RAKKAUDEN PEILI -peitto 
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/Soile Olmari 

TUOMENKUKKA: ”- Tuomenkukka! sanoi hän puristaen tytön rajuun syleilyyn. – Ei kukaan ole niin 
kuin sinä! Tahtoisin … tukehtua sinun tuoksuusi, sinun hiustesi kuumaan hyväilyyn!” 

 

1. K: Virkkaa 8 kjs ja kiinnitä renkaaksi ps:lla. 
2. K: Virkkaa renkaan ympäri 16 puolip. 
3. K: Virkkaa 6 kjs ja kiinnitä ps:lla 3. kjs:aan. Mene sitten kahdella ps:lla ketju alas ja kiinnitä 

ps:lla seuraavaan s:aan. Tee näin 16 kertaa. 

    

4. LV: Tee työn taakse 4 kjs, kiinnitä ps:lla joka 4:nteen toisen kerroksen s:aan. Tee näin 5 
kertaa. 



 

 

  Nurjapuoli 

5. LV: Käännä työn oikea puoli itseesi päin ja tee 7 kjs. Tee sitten ketjun ympäri kl, jossa on 4 pp 
(4 langankiertoa/pylväs), 7 kjs ja kiinnitä ps:lla seuraavaan ps:aan. Tee näin 5 kertaa. 
Terälehdet kääntyvät tarkoituksella kurttuun. 

      Nurjapuoli 

6. TV: Tee 16 puolip kukan takaa keltaisen toisen kerroksen puolipylväisiin. Väleihin 1 kjs. 

  Nurjapuoli 

7. TV: Käännä työ itseesi päin ja aloita samasta s:sta kuin edellinen kerros loppui. Tee 
kymmenen kertaa 3 pp:ään (3 langankiertoa/pylväs) kl eri silmukoihin ja kl:ien väleihin 6 kjs. 

8. TV: Tee kl:ien päälle ks ja jokaisen kjs-ketjun ympäri 7 ks. 

 



 

 

9. VV: Aloita seitsemännen kerroksen kl:ien välistä ja virkkaa 6 kjs, kiinni ps:lla kl:n päällä 
olevaan s:aan, 6 kjs kiinni ps:lla kl:ien väliin. Toista kerros ympäri. 

 

10. LV: Virkkaa 7 KTpuolip ja puolip kl:ien päällä olevaan s:aan niin, että 8. kerroksen ks jää sen 
alle. Toista kerros ympäri. 

 

11. VV: Virkkaa nyppy (4 langankiertoa) kuuteen keskimmäiseen s:aan edellisen kerroksen 
puolipylväiden välissä. Hy 1 s kl:ien päällä olevien puolipylväiden vierestä molemmin puolin. 
Tee 1 kjs nyppyjen väleihin. 

 

12. LV: Tee KULMA: Virkkaa 3 pp:ään kl, 2 kjs, 3 pp:ään kl. Tee 3 kjs, hy 3 nyppyä, tee 1 p, 2 kjs, 
hy 2 nyppyä, tee 1 puolip, 1 kjs, hy 1 nyppy, tee 4 ks seuraavien nyppyjen väleihin, 1 kjs, hy 1 
nyppy, tee 1 puolip, 2 kjs, hy 2 nyppyä, tee 1 p, 3 kjs, hy 3 nyppyä. Tee samoin yhteensä 4 
kertaa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. P: Virkkaa kulmaketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs, 2 puolip. Tee sitten 1 KEpuolip kl:iin, 3 puolip 
ketjun ympäri, 1 KE puolip, 2 puolip ketjun ympäri, 1 KEpuolip, 1 puolip ketjun ympäri, 4 
KTpuolip, 1 puolip ketjun ympäri, 1 KEpuolip, 2 puolip ketjun ympäri, 1 KEpuolip, 3 puolip 
ketjun ympäri. Tee 1 KEpuolip kl:iin. Toista joka sivulla. 

 

14. LV: Tee kulmaketjun ympäri 1 puolip, 2 kjs, 1 puolip, sitten 27 puolip. Toista mallikerta joka 
sivulla. 

15. H: Tee kulmaketjun ympäri 2 p, 2 kjs, 2 p ja sitten 29 KTp. Toista mallikerta joka sivulla. 
16. H: Virkkaa kulmaketjun ympäri 2 p, 2 kjs, 2 p ja sitten 33 p. Toista mallikerta joka sivulla.  
17. KS: Virkkaa kulmaketjun ympäri 2 puolip, 2 kjs ja 2 puolip. Hy 1 s ja tee sitten 36 puolip. 

Toista joka sivulla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


