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91650. SULOINEN SYDÄNMEKKO

LANGAT Nova (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 180 m)  

VIRKKAUSTIHEYS 1 sydän: 8 x 7 cm. Verkkokuvio: 24 p + kjs x 10 krs = 10 x 10 cm.  

LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 2 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)  

KOKO S/M 

YMPÄRYS Noin 110 cm  

KOKOPITUUS Noin 86 cm  

LANGANMENEKKI Noin 400 g (väri 48001)  

VIRKKUUKOUKKU 3,5-4 mm 

 

OHJEET  

Verkkokuvio (virkkaustiheyden mittaaminen): *jv 2 s, 1 p seur. kjs/p:een, 2 kjs*, toista *-*.  

Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku seur. s:aan ja vedä lanka s:n läpi, langankierto, vedä lanka mol. koukulla olevien s:iden läpi = 

1 s koukulla.  

Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka koukulle, *langankierto, vedä lanka s:n läpi*, toista *-* kunnes on haluttu määrä kjs.  

Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto, vedä lanka s:n läpi ja saman tien koukulla olevan s:n läpi.  

Nyppy (ny): (Langankierto, työnnä koukku s:aan ja vedä lanka läpi) 3 krt samaan s:aan = 7 s koukulla, langankierto ja vedä lanka 6 

s:n läpi, langankierto ja vedä lanka viim. 2 s:n läpi. Vihje: Venytä joka silmukkaa hieman, ettei tule liian tiukkaa.  

Pitkä nyppy: (Langankierto, työnnä koukku s:aan ja vedä lanka läpi) 3 krt samaan s:aan = 7 s koukulla, langankierto ja vedä lanka 

6 s:n läpi, 1 kjs, langankierto ja vedä lanka viim. 2 s:n läpi. Vihje: Venytä joka silmukkaa hieman, jotta nypystä tulee pitempi.  

Ny-ryhmä: 1 nyppy + 3 kjs + 1 nyppy.  

Pitkä ny-ryhmä: 1 pitkä nyppy + 3 kjs + 1 pitkä nyppy.  

2 yhteenvirkattua pitkäpylvästä (2 yhtv-pp): (2 langankiertoa, työnnä koukku s:aan ja vedä lanka läpi, (langankierto ja vedä lanka 2 

s:n läpi) 2 krt) 2 krt = 3 s koukulla, langankierto ja vedä lanka 2 s:n läpi, langankierto ja vedä 2 s:n läpi = 1 s koukulla.  

3 yhteenvirkattua pitkäpylvästä (3 yhtv-pp): (2 langankiertoa, työnnä koukku s:aan ja vedä lanka läpi, (langankierto ja vedä lanka 2 

s:n läpi) 2 krt) 3 krt = 4 s koukulla, langankierto ja vedä lanka 3 s:n läpi, langankierto ja vedä 2 s:n läpi = 1 s koukulla.  

Kerroksen aloitus: Krs:n 1. pp = 4 kjs, krs:n 1. p = 3 kjs.  

 

Mekko virkataan ympyränä, ylhäältä alaspäin, ja aluksi pikkusydämistä muodostuva kaarroke. Taka- ja etukappale ovat 

samanlaiset.  

 

SYDÄMET  

Ensimmäinen sydän: Luo 16 kjs.  

Krs 1: Aloita 7. kjs:aan koukusta lukien, virkkaa 1 p (kjs:n 2 reunan alitse), (2 kjs, jv 2 kjs ja virkkaa 1 p seur. kjs:aan) 3 krt, käännä.  

Krs 2-3: 4 kjs (= 1. p + 2 kjs), virkkaa (1 p p:een, 2 kjs) 3 krt, jv 2 kjs ja virkkaa 1 p seur. kjs:aan, käännä.  

Krs 4: Kuten krs 3, mutta älä käännä!  

Krs 5: 1 kjs, virkkaa pitkin vasenta reunaa (3 ks p:een) 2 krt, 6 kjs, 3 ks seur. p:een, 5 ks seur. kjs-kaareen = kulma, 3 ks seur. 

p:een, 6 kjs, 3 ks seur. p:een 2 krt, käännä.  

Krs 6: 1 kjs, (1 pp, 1 kjs) 6 kjs:n kaareen 11 krt, 1 ks kulman keskimmäiseen ks:aan, 1 kjs, (1 pp, 1 kjs) seur. 6 kjs:n kaareen 11 krt, 

1 ps viim. ks:aan, 1 kjs, (3 ks p:een) 2 krt, 3 kjs, 3 ks seur. p:een, 5 ks kulman kjs-kaareen, 3 ks p:een, 3 kjs, (3 ks seur. p:een) 2 

krt, 1 kjs, 1 ps 1. ks:aan.  

 

Toinen sydän: Virkataan kuten ensimmäinen sydän, mutta virkataan ens. sydämen kanssa yhteen viim. krs:lla, 1 ks ens. ks:aan. 

Aseta sydämet nurjat vastakkain.  

 

Muut sydämet: Virkataan yhteen ed. sydämeen samalla tavoin. Viim. sydän virkataan yhteen myös ens. sydämen kanssa, niin että 

sydämistä muodostuu rengas. Ne eivät saa kääntyä tai olla nurja puoli ulospäin. 

 

KAARROKE & HIHAT 

Virkkaa renkaaksi 10 sydäntä, yllä olevan mukaan. Jatka virkaten sydänten ulkoreunan ympäri, näin:  

Krs 1: Aloita jostakin sydämestä (oikea puoli ylös/itseäsi kohti) oikeanpuoleisesta ”sydänkaaresta”: *1 pp 2. pp:n ympäri (ks. alla 

olevista kuvista), 2 kjs, (1 seur. pp:n ympäri, 2 kjs) 8 krt, 2 yhtv-pp viim. pp:n + seur. ”sydänkaaren” ens. pp:n ympäri, 2 kjs, (1 seur. 

pp:n ympäri, 2 kjs) 8 krt, 1 pp toiseksi viim. pp:n ympäri*, toista *-* jokaisen sydämen kohdalla (jv sydänten viim. ja ens. pp). Joka 

krs:n lopuksi 1 ps krs:n 4. kjs:aan/1. s:aan.  
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Krs 2: Virkataan normaalilla tavalla, 2 ps kjs:aan, *1 pp p:een, 2 kjs, (1 p p:een, 2 kjs) 6 krt, 1 p p:een, 1 pp yhtv-pp:een, 1 p seur. 

p:een, 2 kjs, (1 p p:een, 2 kjs) 5 krt, 1 p p:een, 1 pp seur. p:een, jv 2 pp*, toista *-* krs loppuun.  

 

Krs 3: 2 ps kjs:aan, *(1 p p:een, 2 kjs) 6 krt, jv 1 p, virkkaa 1 p pp:een, 2 kjs, jv 1 p, (1 p p:een, 2 kjs) 6 krt, 1 p 2 pp:n väliin, 2 kjs*, 

toista *-* krs loppuun. 

 

Krs 4-8: (1 p p:een, 2 kjs) krs loppuun = 140 p (13 p/sydän + 1 p välissä).  

Krs 9: *(1 p p:een, 2 kjs) 5 krt, 1 p p:een, 1 ny-ryhmä seur. p:een*, toista *-* krs loppuun.  

Krs 10: *(1 p p:een, 2 kjs) 5 krt, 1 p p:een, 1 ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen*, toista *-* krs loppuun.  

 

Krs 11: *(1 p p:een, 2 kjs) 5 krt, 1 p p:een, 1 ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen*, toista *-* vielä 1 kerran, virkkaa sitten ny-ryhmät 

hieman tiheämmin hihan kohtaan: (1 p p:een, 1 kjs, jv 1 p, virkkaa 1 ny-ryhmä seur. 2 kjs:n kaareen, 1 kjs, jv 2 p, virkkaa 1 ny-

ryhmä seur. 2 kjs:n kaareen, 1 kjs, jv 1 p, 1 p seur. p:een, 1 kjs, 1 ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 1 kjs) 4 krt, virkkaa *-* 6 

krt, sitten suluissa oleva 4 krt (= toinen hiha) ja *-* 4 krt.  

 

Krs 12 (kädentie): *(1 p p:een, 2 kjs) 5 krt, 1 p p:een, 1 ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen*, toista *-* vielä 1 kerran, 1 p seur. 

p:een, 5 kjs kädentietä varten, jv 11 ny-ryhmää ja virkkaa 1 p seur. p:een, 1 ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, virkkaa *-* 6 krt, 

1 p seur. p:een, 5 kjs toista kädentietä varten, jv 11 ny-ryhmää ja virkkaa 1 p seur. p:een, 1 ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 

virkkaa *-* 4 krt.  

 

Kaarroke ja hihat ovat valmiit. Jatka helmaosaa. 

 

HAMEOSA  

Krs 13: *(1 pp p:een, 2 kjs) 6 krt, 1 pitkä ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 2 kjs*, toista *-* vielä 1 kerran,  

ensimmäisen kädentien alla: 1 pp p:een, 2 kjs, 1 pp 3. kjs:aan, 2 kjs, 1 pp seur. p:een, 2 kjs,  

1 pitkä ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 2 kjs, virkkaa *-* 6 krt,  

toisen kädentien alla: 1 pp p:een, 2 kjs, 1 pp 3. kjs:aan, 2 kjs, 1 pp p:een, 2 kjs,  

1 pitkä ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 2 kjs, virkkaa *-* 4 krt.  

 

Krs 14-16: *(1 pp, 2 kjs) 6 krt, 1 pitkä ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 2 kjs*, toista *-* vielä 1 kerran,  

ensimmäisen kädentien alla: (1 pp pp:een, 2 kjs) 3 krt, 1 pitkä ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 2 kjs, virkkaa *-* 6 krt,  

toisen kädentien alla: (1 pp pp:een, 2 kjs) 3 krt,  

1 pitkä ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 2 kjs, virkkaa *-* 4 krt.  

 

Krs 17 (lisäys-krs): Kuten krs 16, mutta kädentien alla lisätään virkkaamalla pp:iden väliin eikä niihin: (1 pp 2. kjs:aan, 2 kjs) 4 krt.  

Krs 18: Kuten krs 16, mutta kädentien alla virkataan (1 pp pp:een, 2 kjs) 4 krt. 

Krs 19 (lisäys-krs): Kuten krs 16, mutta kädentien alla lisätään virkkaamalla pp:iden väliin eikä niihin: (1 pp 2. kjs:aan, 2 kjs) 5 krt. 

Krs 20: Kuten krs 16, mutta kädentien alla virkataan (1 pp pp:een, 2 kjs) 5 krt.  

Krs 21 (lisäys-krs): Kuten krs 16, mutta kädentien alla lisätään virkkaamalla pp:iden väliin eikä niihin: (1 pp 2. kjs:aan, 2 kjs) 6 krt.  

 

Krs 22: *(1 pp pp:een, 2 kjs) 2 krt, 1 pp pp:een, 3 pp 2 kjs:n kaareen, 1 pp pp:een, 2 kjs, (1 pp, 2 kjs) 2 krt, 1 pitkä ny-ryhmä ny-

ryhmän 3 kjs:n kaareen, 2 kjs*, toista *-* krs loppuun. Nyt on 14 kuviokertaa kerroksella.  

 

Krs 23: *(1 pp pp:een, 2 kjs) 2 krt, 3 yhtv-pp yhdistäen 3 ens. pp, 3 kjs, 3 yhtv-pp joista ens. samaan s:aan kuin viim. pp ja sitten 

yhdistäen seur. 2 pp, 2 kjs, (1 pp pp:een, 2 kjs) 2 krt, 1 pitkä ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 2 kjs*, toista *-* krs loppuun.  

Krs 24: *(1 pp pp:een, 2 kjs) 2 krt, 1 pp ens. yhtv-pp:een, 3 pp 3 kjs:n kaareen, 1 pp toiseen yhtv-pp:een, 2 kjs, (1 pp pp:een, 2 kjs) 

2 krt, 1 pitkä ny-ryhmä ny-ryhmän 3 kjs:n kaareen, 2 kjs*, toista *-* krs loppuun.  

Toista krs 23-24, kunnes koko työ on 75 cm (mitta kärjestä keskimmäiseen sydämeen edessä), tai halutun mittainen, mutta 

viimeiseksi krs 23.  

 

REUNUS HELMAAN  

Joka krs:n lopussa 1 ps 1. s:aan.  

Krs 1: *1 p jokaiseen pp/yhtv-pp/pitkään nyppyyn, 3 kjs*, toista *-* krs loppuun.  

Krs 2: 1 kjs, *1 ks seur. 3 kjs:n kaareen, jv 2 p, [(1 3-pp, 1 kjs) 10 krt] seur. 3 kjs:n kaareen, jv 2 p*, toista *-* krs loppuun.  

Krs 3: *jv 1 pp, (2 ks kjs:aan) 9 krt, 1 ks ks:aan*, toista *-* krs loppuun.  
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Krs 4: Virkkaa s:n takareunoista: *(1 ks ks:aan) 18 krt, jv 1 ks*, toista *-* krs loppuun.  

 

PÄÄNTIE  

Pääntien reunaan virkataan s:n takareunoista: Aloita jonkin sydämen oikealla puolella olevasta 3 kjs:n kaaresta (pieni ”lenkki”, ks. 

kuvasta) virkkaamalla *1 ks 3 kjs:n kaareen, ks jokaiseen seur. 5 ks:aan, 3 ks keskimmäiseen ks:aan sydämen kärjessä, ks 

jokaiseen seur. 5 ks:aan, 1 ks 3 kjs:n kaareen *, toista *-* jokaisen sydämen kohdalla.
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Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi. 

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai 

paksumpiin puikkoihin tai koukkuun. 

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa. 

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa. 

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat 

itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin 

vaatteen mitat. 

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse 

ei muodostu pitkiä langanjuoksuja. 

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset 

vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti 

ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin 

mittoihin. 

 

Lyhenteet

NEULOMINEN 

cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, kav = kavennus, k-o = kiertäen oikein, krs = kerros, 

krs:n = kerroksen, krt = kertaa, lis = lisäys, lk = langankierto, ns = nurja silmukka/nurjat silmukat, o = oikea silmukka/oikeat 

silmukat, p = puikko/puikot, reunas = reunasilmukka, sileä = sileä neule, s = silmukka/silmukat, seur = seuraava, s-kaari = 

silmukkakkaari, takakpl = takakappale, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus 

 

VIRKKAUS 

cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kav = kavennus, kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, krs = kerros, krt = 

kerta/kertaa, krs:n = kerroksen, ks = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis = lisäys, lk = langankierto, puolip = puolipylväs, p = 

pylväs, pp = pitkäpylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, reunas = reunasilmukka, seur = seuraava, s = 

silmukka/silmukat, takakpl = takakappale 
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