
TYYNYN PÄÄLLINEN
Virkkaa tyynynpäälliseen 8 ruutua perusohjeen mukaan 
(ks. piirros) seuraavasti: virkkaa 1. krs vaaleansinisellä, 
2. krs kanervalla, 3. krs farkulla, 4. krs vaaleansinisellä, 
5. ja 6. krs beigellä. Ruutuun tulee yhteensä 6 kerrosta.
Viimeistely:
Höyrytä ruudut kevyesti. Yhdistä tyynynpäällisen toista 
puolta varten 2 ruutua rinnakkain ja 2 ruutua päälle-
kkäin. Käännä yhdistettävät ruudut pöydälle nurja puoli 
päällepäin ja ompele reunat yhteen silmukka silmukalta 
tai vastaavasti virkkaa yhteen kiinteillä ketjusilmukoilla 
silmukka silmukalta beigellä langalla. Virkkaa kap-
paleen ympäri vielä pylväsryhmiä piirroksen mukaan 
(merkitty piirrokseen punaisella): kiinnitä farkunsininen 
lanka peiton reunaan 1 ks:lla, virkkaa 2 kjs (= 1 p) ja 2 
p samaan silmukkaan, 1 kjs, jätä 3 silmukkaa reunassa 
väliin ja *virkkaa seuraavaan s:aan 3 p, 1 kjs ja jätä 3 
silmukkaa reunassa väliin*, toista *-* ja virkkaa kulmiin 
3 p + 3 kjs + 3 p. Sulje krs 1 ps:lla. Virkkaa vielä piir-
roksen 2. krs vaalean sinisellä, 3. krs beigellä ja 4.-5. 
krs farkunsinisellä.
Virkkaa tyynynpäällisen toinen puoli samoin. Höyrytä 
kappaleet kevyesti tai aseta mittoihinsa pöydälle. Kos-
tuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele kappaleiden 
kolme sivua yhteen. Aseta sisustyyny päällisen sisään 
ja ompele vielä viimeinen sauma.

Vinkki
Virkkaa lankojen vaihtumiskohdassa langanpäät pyl-
väiden sisään, niin sinun ei tarvitse päätellä niin paljon 
langanpäitä.

Ohjetiedustelut Novita (040)1782266 ma ja ke 10-14
Lankatiedustelut www.novita.fi, 
Leena Hedman-Nuuttila (09)61317736 ma-pe 10-14 

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 pylväsryhmää.
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.

Virkattu 
tyynynpäällinen 
isoäidinneliöillä
Suunnittelija: Anneli Sarsila-Westerlund

      Koko: noin 40x40 cm        Langanmenekki: Novita Opi Villasukka (175) farkunsininen vajaa 150 g, (016) vaaleansininen 100 g, (009) beige 
vajaa 150 g ja (085) kanerva 50 g        Virkkuukoukku: Novita nro 4½ tai käsialan mukaan        Muut tarvikkeet: sisustyyny 40x40 cm
      Valmiin ruudun koko: noin 15 x 15 cm

Tartu lankaan ja koukkuun ja 
anna tekemisen ilon viedä. 
Hyvät ideat ovat ajankohtaisia 
vuodesta toiseen.


