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Rauhoita jouluhässäkkää 
virkkaamalla tilkkupeit-
toa ruutu kerrallaan. 

Viimeistely 

Höyrytä ruudut kevyesti. Yhdistä eriväriset 

ruudut vuorotellen toisiinsa punaisella 

langalla: käännä yhdistettävät ruudut 

pöydälle nurja puoli päällepäin ja ompele 

reunat yhteen silmukka silmukalta tai 

vastaavasti virkkaa yhteen kiinteillä 

ketjusilmukoilla silmukka silmukalta. Kun 

kaikki palat on yhdistetty, niin viimeistele 

vielä peiton reuna virkkaamalla punaisella 

langalla reunapitsi piirroksen mukaan 

(merkitty piirrokseen punaisella): kiinnitä 

lanka peiton reunaan 1 ks:lla ja virkkaa 

ks:ita peiton ympäri. Sulje krs 1 ps.lla ja 

virkkaa vielä 2. krs piirroksen mukaan. 

Päättele langanpäät. Höyrytä peitto 

kevyesti tai aseta mittoihinsa pöydälle. 

Kostuta sumuttamalla ja anna kuivua.

Ohjetiedustelut: Novita (040) 178 2266 ma 

ja ke 10-14. 

Langat Siwoista, Valintataloista ja 

Euromarketeista.

Isoäidin 
torkkupeitto
Suunnittelija: MINNA METSÄNEN

Kuva: PAULA OSENIUS/TOSIKUVA

 Valmiin torkkupeiton leveys noin 95 cm ja pituus 125 cm   Langanmenekki Novita 7 Veljestä (043) harmaa 350 g, (124) sininen 150 g, 

(099) musta 100 g, (160) farkku 150 g ja (587) verenpunainen 250 g    Virkkuukoukku nro 4½ tai käsialan mukaan.   Valmiin ruudun koko 

noin 15 x 15 cm

Maailman suurin 
tilkkupeitto?

Vinkki Virkkaa lankojen vaihtu-

miskohdassa langanpäät pylväi-

den sisään, niin sinun ei tarvitse 

päätellä niin paljon langanpäitä.

Ruudun perusohje (ks. piirros)

Virkkaa aloitusketjuksi 6 ketjusilmukkaa 

(kjs) ja sulje renkaaksi 1 piilosilmukalla (ps) 

ensimmäiseen kjs:aan.

1. krs: tee 3 kjs (= kerroksen 1. pylväs), tee 

renkaaseen 2 pylvästä (p), *3 kjs, 3 p *, toista 

*-* vielä 2 kertaa ja tee 3 kjs. Sulje krs 1 ps:lla 

3:teen kjs:aan kerroksen alusta ja vaihda 

samalla väri. Kerrokselle tuli 4 pylväsryh-

mää.

2. krs: tee 4 kjs, tee 3 s:n ketjuun kulmaan *3 

p + 3 kjs + 3 p, tee väliin 1 kjs*, toista *-* vielä 

2 kertaa ja tee viimeiseen ketjuun 3 p + 3 kjs 

+ 2 p. Sulje krs 1 ps:lla kuten 1. kerroksella ja 

vaihda samalla väri.

3. krs: tee 3 kjs, 2 p sivun keskireikään, 1 kjs, 

tee 3 s:n ketjuun kulmaan * 3 p + 3 kjs + 3 p, 1 

kjs, keskireikään 3 p ja 1 kjs* toista *-* 2 

kertaa. Tee kulmaan vielä 3 p + 3 kjs + 3 p, 1 

kjs ja sulje krs 1 ps:lla ja vaihda samalla väri. 

Jatka virkkaamalla piirroksen krs:t 4-6.

Peitto

Virkkaa peittoon 24 kpl ruutua 1 ja 24 kpl 

ruutua 2. Peitossa on yhteensä 48 ruutua.

Ruutu 1

Virkkaa ruudut perusohjeen mukaan (ks. 

piirros) seuraavasti: virkkaa 1. krs mustalla, 

2. krs farkulla, 3. krs harmaalla, 4. krs 

sinisellä, 5. krs harmaalla ja 6. krs punaisel-

la. Ruutuun tulee yhteensä 6 kerrosta.

Ruutu 2

Virkkaa ruudut perusohjeen mukaan (ks. 

piirros) seuraavasti: virkkaa 1. krs sinisellä, 

2. krs mustalla, 3. krs harmaalla, 4. krs 

farkulla, 5. krs harmaalla ja 6. krs punaisella. 

Ruutuun tulee yhteensä 6 kerrosta. 

Martat, Novita ja Tekstiiliopettajaliit-

to järjestävät helmikuussa 2011 Isoäidin 

Tilkkurekka-kiertueen. Sen tavoitteena 

on neuvoa, koota isoäidinneliöistä maa-

ilmanennätyspeitto ja lahjoittaa lopuksi 

osat mm. Ensi- ja turvakotien liitolle. 

Lisätietoja kiertueesta www.novita.fi 
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