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4-13 1 PITKÄ PANNULAPPU + 8 ERILAISTA PANNULAPPUA
LANGAT  Soft Cotton (100% puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
LANKAVAIHTOEHTO  Super Soft Cotton
KOKO (A)  Noin 23 cm x 60 cm
KOKO (B,C,D,E,H,I)  Noin 18 cm x 18 cm
KOKO (F,G)  Halkaisija noin 17 cm 
LANGANMENEKKI (A-I)  Noin 150 g (Väri 1: Valkaisematon, 8802)
 Noin 100 g (Väri 2: Roosa, 8814)
 Noin 100 g (Väri 3: Kirsikka, 8825)
 Noin 100 g (Väri 4: Kaarnanruskea, 8843)
 Noin 100 g (Väri 5: Turkoosi, 8846)
 Noin 100 g (Väri 6: Limevihreä, 8847)
 Noin 100 g (Väri 7: Vaaleansininen, 8849)
LANGANMENEKKI (A)  Värit 1-7. Yhteensä: Noin 195 g.
LANGANMENEKKI (B)  Värit 1-7. Yhteensä: Noin 39 g.
LANGANMENEKKI (C)  Värit 1-7. Yhteensä: Noin 34 g.
LANGANMENEKKI (D)  Värit 1, 3 ja 6. Yhteensä: Noin 38 g.
LANGANMENEKKI (E)  Värit 1 ja 7. Yhteensä: Noin 37 g.
LANGANMENEKKI (F)  Värit 1, 2, 4 ja 7. Yhteensä: Noin 26 g.
LANGANMENEKKI (G)  Värit 2 ja 4. Yhteensä: Noin 29 g.
LANGANMENEKKI (H)  Värit 2 ja 5. Yhteensä: Noin 34 g.
LANGANMENEKKI (I)  Värit 1-7. Yhteensä: Noin 63 g.
VIRKKUUKOUKKU (A)  Nro 4
VIRKKUUKOUKKU (B-I)  Nro 3.5
SUUNNITTELU & OHJE  Järbo Garn SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
KÄÄNNÖS Irma Sinerkari

LYHENTEET  ks=kiinteäsilmukka, kjs=ketjusilmukka, ps=piilosilmukka, p=pylväs, pr=pylväsryhmä, krs=kerros, krt=kertaa.

VIRKKAUSOHJEET  Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan ja vedä 1 s läpi = 2 s koukulla, vedä lanka molempien silmukoiden läpi.
 Pylväs (p): 1 langankierto koukulle, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, 1 langankierto, vedä lanka s:n läpi, 1 langankierto, vedä 
 lanka 2 ensimmäisen koukulla olevan s:n läpi, 1 langankierto, vedä lanka 2 viim. koukulla olevan s:n läpi. Virkkaa p molempien 
 silmukanreunojen läpi. 2 p yhteen = vedä lanka vain 2 ensimmäisen koukulla olevan s:n läpi ja tee toinen p samaan 
 vaiheeseen, langankierto ja vedä lanka yhdellä kertaa kaikkien koukulla olevien s:iden läpi.  
 Joka krs:n lopuksi 1 ps 3. kjs:aan. Värinvaihdossa vedä uusi väri mukaan viimeisessä läpivedossa.

VIHJE  Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn, se helpottaa työn sujuvuutta.

PITKÄ PATALAPPU (A)  Virkataan kaksinkertaisella langalla ja joka värillä 1 krs. Virkkaa p molempien silmukanreunojen läpi. Virkataan edestakaisin 
 ja krs:n alkuun 3 kjs.
 Luo 32 kjs värillä 1, aloita 4. kjs:sta ja virkkaa 28 p. Virkkaa p seuraavasti raidoittaen: Väri 4, väri 2, väri 5, väri 6, väri 3, 
 väri 7. Toista nämä raidat vielä 5 krt ja lopuksi värillä 1. Katkaise lanka.
 Reunus: Virkkaa yksinkertaisella langalla ja värillä 7, 2 krs ks pannulapun ympäri, kulmassa virkataan 3 ks ja pitkillä sivuilla 
 2 ks p:een. Toisella krs:lla kumpaankin päähän virkataan lenkki virkkaamalla 8 kjs ja jätä väliin 4 ks. Katkaise lanka ja 
 päättele langat.

AALTOKUVIOINEN PANNULAPPU (B)
 Virkkaa p molempien silmukanreunojen läpi. Virkataan edestakaisin ja joka krs:n alkuun 3 kjs.
 Luo 41 kjs värillä 1 ja aloita 4. kjs:sta koukusta lukien. Virkkaa *2 p yhteen seur. 2 kjs:ssa, 7 p, 3 p samaan s:aan, 7 p, 
 3 p yhteen seur. 3 kjs:ssa, 7 p, 3 p samaan s:aan, 7 p, 2 p yhteen 2 viim. kjs:ssa, käännä ja virkkaa 3 kjs*, toista *-*. Virkkaa 
 2 krs joka värillä. Jatka raitoja seuraavasti: Väri 4, väri 2, väri 5, väri 6, väri 3, väri 7, väri 1.
 Reunus: Virkkaa 1 krs ks värillä 4 pannulapun ympäri, virkkaa 3 ks kulmaan, virkkaa yhteen kulmaan lenkiksi 18 kjs, kiinnitä 
 1 ps:lla, käännä ja virkkaa 20 ks lenkin ympäri. Katkaise lanka ja päättele langat.

PANNULAPPU, JOSSA MONIVÄRISET RAIDAT (C)
 Virkkaa p molempien silmukanreunojen läpi. Virkataan edestakaisin ja joka krs:n alkuun 1 kjs. Virkkaa 2 krs joka värillä.
 Luo 31 kjs värillä 6, aloita 2. kjs:sta koukusta lukien ja virkkaa 30 ks, käännä ja virkkaa takaisin. Jatka virkaten: Väri 1, väri 
 3, väri 1, väri 7, väri 1, väri 4, väri 1, väri 2, väri 1, väri 5, väri 1, väri 6, väri 1, väri 3.
 Reunus, kerros 1: Virkkaa 1 krs ks värillä 1 pannulapun ympäri, virkkaa 3 ks kulmaan, virkkaa yhteen kulmaan lenkiksi 18 
 kjs ja kiinnitä 1 ps:lla ens. s:aan. 
 Kerros 2: Jätä väliin 1 s, 1 ks seur. s:aan, jätä väliin 1 s, *1 ks 3 kjs 1 ks samaan s:aan, jätä väliin 1 s*, toista *-* krs 
 loppuun, lopuksi 1 ps lenkin ens. kjs:aan, virkkaa 20 ks lenkin ympäri, lopuksi 1 ps ensimmäiseen s:aan.

PANNULAPPU (D)  Virkkaaminen aloitetaan keskeltä. Virkkaa ks molempien silmukanreunojen läpi. Krs:n aluksi 1 kjs ja lopuksi 1 ps ens. kjs:aan. 
 Luo 4 kjs värillä 6 ja sulje renkaaksi 1 ps:lla. Virkkaa *2 ks, 2 kjs*, toista vielä 3 krt, lopuksi 1 ps 1. kjs:aan. Virkkaa vielä 
 3 krs värillä 6. Joka krs:lla lisätään kulmassa virkkaamalla 1 ks + 2 kjs + 1 ks ed. krs:n kjs:aan. Vaihda väri 1 ja virkkaa 
 1 krs. Vaihda väri 3 ja virkkaa 4 krs. Lisää joka krs:lla kuten edellä. Vaihda väri 1 ja virkkaa 1 krs. Vaihda väri 6 ja virkkaa 
 4 krs. Vaihda väri 1 virkkaa 1 krs. Vaihda väri 3 ja virkkaa 4 krs.
 Reunus, kerros 1: Virkkaa 1 krs ks värillä 1 pannulapun ympäri, virkkaa 3 ks kulmaan, virkkaa lenkiksi 18 kjs ja kiinnitä 
 1 ps:lla ensimmäiseen s:aan.
 Kerros 2: Jätä väliin 1 s, *virkkaa 1 ks, 3 kjs, 1 ks samaan s:aan, jätä väliin 1 s*, toista *-* kerros loppuun, lopuksi 1 ps 
 lenkin 1. kjs:aan, virkkaa 20 ks lenkkiin, lopuksi 1 ps ens. ps:aan.
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RUUDULLINEN PANNULAPPU (E)  
 Virkkaa ks molempien silmukanreunojen läpi. Virkataan edestakaisin ja joka krs:n alkuun 1 kjs. Kuljeta se väri, jolla ei virkata, 
 koko ajan mukana. 
 Luo 31 kjs värillä 1. Virkkaa 6 ks aloittaen 2. kjs:sta koukusta lukien, vaihda väri 7 ja virkkaa 6 ks, vaihda väri 1 virkkaa 
 6 ks, vaihda väri 7 virkkaa 6 ks, vaihda väri 1 virkkaa 6 ks, käännä. Virkkaa 6 krs värillä 1 ja vastaavasti värillä 7 kyseisen 
 värin kohtaan. Krs:lla 7 vaihdetaan ja virkataan värillä 7 värin 1 kohtaan ja värillä 1 värin 7 kohtaan, virkkaa 6 krs. Virkkaa 
 5 ruutukerrosta. 
 Reunus: Virkkaa 1 krs ks värillä 7 pannulapun ympäri, yksi ks joka krs:lle tai ks:aan ja kulmaan 3 ks, lopuksi 1 ps 1. ks:aan. 
 Virkkaa lenkiksi 18 kjs ja kiinnitä 1 ps:lla 1. s:aan. Virkkaa *1 ks, 3 kjs, 1 ks samaan ks:aan, jätä väliin 1 s*, toista *-* koko 
 pannulapun ympäri, lopuksi virkataan 20 ks lenkin 18 kjs:n ympäri, päättele kaikki langat.

PYÖREÄ MONIVÄRINEN RAIDALLINEN PANNULAPPU (F)
 Virkkaa p molempien silmukanreunojen läpi. Joka krs:n alkuun 3 kjs.
 Luo 4 kjs värillä 4 ja sulje renkaaksi 1 ps:lla.
 Kerros 1: Virkkaa 3 kjs, 12 p renkaaseen, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan.
 Kerros 2: Vaihda väri 1 ja virkkaa 3 kjs, 2 p joka p:een, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan.
 Kerros 3: Vaihda väri 2 ja virkkaa 3 kjs, 2 p ens. p:een, 1 p seur. p:een, *2 p seur. p:een, 1 p seur. p:een*, toista *-* krs 
 loppuun, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan.
 Kerros 4: Vaihda väri 1 ja virkkaa 3 kjs, 2 p ens. p:een, 1 p seur. 2 p:een, *2 p samaan p:een, 1 p seur. 2 p:een*, toista *-* 
 krs loppuun, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan.
 Kerros 5: Vaihda väri 4 ja virkkaa 3 kjs, 2 p ens. p:een, 1 p seur. 3 p:een, *2 p samaan p:een, 1 p seur. 3 p:een*, toista *-* 
 krs loppuun, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan.
 Kerros 6: Vaihda väri 1 ja virkkaa 3 kjs, 2 p ens. p:een, 1 p seur. 4 p:een, *2 p samaan p:een, 1 p seur. 4 p:een*, toista *-* 
 krs loppuun, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan.
 Kerros 7: Vaihda väri 7 ja virkkaa 3 kjs, 2 p ens. p:een, 1 p seur. 5 p:een, *2 p samaan p:een, 1 p seur. 5 p:een*, toista *-* 
 krs loppuun, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan.
 Kerros 8: Vaihda väri 1 ja virkkaa 3 kjs, 2 p ens. p:een, 1 p seur. 6 p:een, *2 p samaan p:een, 1 p seur. 6 p:een*, toista *-* 
 krs loppuun, lopuksi 1 ps 3. kjs:aan.
 Reunus: Vaihda väri 4 ja virkkaa lenkiksi 18 kjs, virkkaa 1 ps ens. kjs:aan. Virkkaa 1 ks seur. s:aan, *jätä väliin 1 p ja virkkaa 
 1 ks + 3 kjs + 1 ks samaan p:een, jätä väliin 1 p, 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun, lopuksi 1 ps lenkin 1. kjs:aan, 
 virkkaa 20 ks lenkin ympäri, lopuksi 1 ps ens. p:een. Katkaise lanka ja päättele kaikki langat.

PYÖREÄ KAKSIVÄRINEN RAIDALLINEN PANNULAPPU (G)
 Virkataan kuten PYÖREÄ MONIVÄRINEN RAIDALLINEN PANNULAPPU (F), mutta luo värillä 2 ja virkkaa seuraavilla väreillä:
 Kerros 1-2: Väri 2.
 Kerros 3, 5, 7: Väri 4.
 Kerros 4, 6, 8: Väri 2.

NELIKULMAINEN, RAIDALLINEN PANNULAPPU (H)
 Virkkaa ks molempien silmukanreunojen läpi. Virkataan edestakaisin ja joka krs:n alkuun 1 kjs. Virkkaa 2 krs värillä 5 ja 2 
 krs värillä 2 vuorotellen.
 Aloitetaan lenkistä: Luo 18 kjs värillä 5 ja sulje 1 ps:lla. Virkkaa 20 ks renkaaseen ja kiinnitä 1 ps:lla ens. s:aan. Virkkaa 
 1 ks, 3 ks seur. s:aan, 1 ks. 
 Vaihda väri 2 ja virkkaa 1 ks jokaiseen ks:aan, kärjessä lisätään virkkaamalla 3 ks samaan ks:aan. Virkkaa yhteensä 14 raitaa.
 Reunus: Aloita lenkin vierestä ja virkkaa 1 krs ks värillä 5 pannulapun ympäri, 3 ks jokaiseen kulmaan, lopuksi 1 ps. 
 Katkaise lanka ja aloita uudelleen lenkin vierestä: 1 ks, *3 kjs, 1 ks samaan s:aan, 1 kjs, jätä väliin 1 ks, 1 ks seur. ks:aan*, 
 toista *-* krs loppuun, lopuksi 1 ps lenkin 1. kjs:aan, virkkaa 20 ks lenkin ympäri, 1 ps ensimmäiseen ks:aan.

KAKSINKERTAINEN PANNULAPPU, JOSSA PYLVÄSRYHMIÄ (I)
 Virkataan ympyrää koko ajan sylinterinmuotoisesti. 1 pylväsryhmä (pr): 3 p samaan kjs:aan.
 Luo 96 kjs värillä 4 ja sulje renkaaksi 1 ps:lla.
 Kerros 1: Virkkaa 3 kjs (= ens. p), 1 p kumpaankin seur. 2 kjs:aan, *1 kjs, jätä väliin 1 kjs, virkkaa 1 p jokaiseen seur. 3 
 kjs:aan*, toista *-* krs loppuun, lopuksi 1 kjs ja 1 ps 3. kjs:aan. Katkaise lanka.
 Kerros 2-3: Virkkaa värillä 2, 3 kjs ja 2 p ensimmäiseen kjs:aan, sitten *1 pr samaan kjs:aan, 1 kjs*, toista *-* krs loppuun, 
 lopuksi 1 kjs ja 1 ps 3. kjs:aan. Katkaise lanka.
 Kerros 4-5: Virkkaa värillä 5, kuten kerros 2-3.
 Kerros 6-7: Virkkaa kuten edellä värillä 1.
 Kerros 8-9: Virkkaa kuten edellä värillä 6.
 Kerros 10-11: Virkkaa kuten edellä värillä 3.
 Kerros 12-13: Virkkaa kuten edellä värillä 7.
 Kerros 14: Virkkaa kuten edellä värillä 4. HUOM! Vain 1 kerros.
 Taittele sylinteri kaksinkertaiseksi neliöksi, ensimmäisen kerroksen reunat vastakkain ja toisella puolella viimeisen kerroksen 
 reunat vastakkain. Nurjalla puolella raidat kulkevat vastakkaiseen suuntaan. Ompele aukot kiinni värillä 4 niin, että pr tulee 
 kjs:n kohtaan.
 Lenkki: Virkkaa 18 kjs värillä 7, sulje renkaaksi ja virkkaa 20 ks renkaaseen. Ompele lenkki kiinni pannulapun yhteen kulmaan.

PESUOHJE  Kaikissa lankavyötteissä mainitaan langoille suositeltu pesuohje. Valmiille tuotteelle suosittelemme hellävaraista pesua.

 www.jarbo.se


