
Virkatut kukkaset

Tässä ohjeessa virkataan muhkealehtisiä kukkia, 
 jotka kiinnitetään jo kaapista löytyvään neulevaatteeseen.
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Valitse kaapistasi neulepaita, jota haluat piristää 
lisäämällä kukkaisia yksityiskohtia. Huomioithan, 
että lisättyäsi neuleeseesi virkattuja kukkia, sitä 
ei suositella enää konepestäväksi. Valitse siis 
neule, jonka hoito ja puhdistus onnistuu käsin-
pesulla tai tuulettamalla. Käsin neulotut puserot 
ovat tällaisia usein jo lähtökohtaisesti.
Näihin pieniin kukkiin hyödynnät loistavasti esi-
merkiksi ylijääneitä lankakeränloppuja. Yhteen 
kukkaan tarvitset kahta eri väriä. Alla ohjeet kah-
teen erikokoiseen muhkealehtiseen kukkaan.

PIENEMPI KUKKANEN

Kukan keskusta

Tee 2 mm:n virkkuukoukulla aloitusrengas (magic 
loop) ja virkkaa siihen 6 kiinteää silmukkaa. Kiris-
tä aloitusrengas, jolloin luomasi silmukat muo-
dostavat ympyrän.
1. kerros Virkkaa 2 kiinteää silmukkaa jokaiseen 
aloituksessa luotuun silmukkaan. Nyt renkaassa 
on 12 silmukkaa.

Terälehdet

Terälehdet virkataan kukan keskustarenkaan jo-
ka toiseen silmukkaan. Terälehtiä virkataan siis 
yhteensä 6 kappaletta.
Vaihda 4 mm:n virkkuukoukkuun. Katkaise lan-
ka, mutta jätä silmukka koukulle. Virkkaa tästä 
eteenpäin toisen värisellä langalla.
Tee piilosilmukka edellisen kerroksen ensimmäi-
seen silmukkaan.
1. Virkkaa kaksi ketjusilmukkaa. 
2. *Ota lanka koukulle, vie se saman silmukan lä-
pi, johon teit piilosilmukan, ota lanka koukulle ja 
vedä silmukan läpi. Venytä lankalenkki juuri virk-
kaamasi ketjusilmukkajonon korkuiseksi. Tämä 
määrittää terälehden korkeuden.* Koukulla on 

nyt yhteensä 3 lankalenkkiä. Toista * – * yhteen-
sä 6 kertaa. Koukulla on nyt 13 lankalenkkiä.
3. Ota lanka koukulle ja vedä kaikkien näiden 
13 silmukan läpi.
4. Virkkaa 3 ketjusilmukkaa.
5. Jätä yksi keskustarenkaan silmukka väliin ja 
tee sitä seuraavaan silmukkaan piilosilmukka.
Toista kohdat 1–5 yhteensä 6 kertaa. Nyt olet vir-
kannut kukkaan 6 terälehteä.
Viimeisen terälehden jälkeen tee piilosilmukka 
edellisen kerroksen viimeiseen silmukkaan. Kat-
kaise lanka ja vedä silmukan läpi. Päättele lan-
ganpäät kukan nurjalle puolelle. Yksi langanpää 
kannattaa säästää kiinnitystä varten.

ISOMPI KUKKANEN

Kukan keskusta

Tee 2 mm:n virkkuukoukulla aloitusrengas (magic 
loop) ja virkkaa siihen 6 kiinteää silmukkaa. Kiris-
tä aloitusrengas, jolloin luomasi silmukat muo-
dostavat ympyrän.
1. kerros Virkkaa 2 kiinteää silmukkaa jokaiseen 
aloituksessa luotuun silmukkaan. Nyt renkaassa 
on 12 silmukkaa.
2. kerros Virkkaa edellisen kerroksen joka toi-
seen silmukkaan yksi kiinteäsilmukka ja joka toi-
seen kaksi kiinteää silmukkaa. Renkaassa on nyt 
yhteensä 18 silmukkaa. 

 Terälehdet

Terälehdet virkataan kukan keskustarenkaan jo-
ka toiseen silmukkaan. Terälehtiä virkataan siis 
yhteensä 9 kappaletta.
Vaihda 4 mm:n virkkuukoukkuun. Katkaise lan-
ka, mutta jätä silmukka koukulle. Virkkaa tästä 
eteenpäin toisen värisellä langalla.
Tee piilosilmukka edellisen kerroksen ensimmäi-
seen silmukkaan.
1. Virkkaa kaksi ketjusilmukkaa.
2. *Ota lanka koukulle, vie se saman silmukan lä-
pi, johon teit piilosilmukan, ota lanka koukulle ja 
vedä silmukan läpi. Venytä lankalenkki juuri virk-
kaamasi ketjusilmukkajonon korkuiseksi. Tämä 
määrittää terälehden korkeuden.* Koukulla on 
nyt yhteensä 3 lankalenkkiä. 
Toista * – * yhteensä 6 kertaa. Koukulla on nyt 
13 lankalenkkiä.
3. Ota lanka koukulle ja vedä kaikkien näiden 
13 silmukan läpi.
4. Virkkaa 3 ketjusilmukkaa.

VIRKATUT KUKKASET
Ohje ja malli  

Elsi Vankka / IG: @sensemmoista 
●●○

Lanka Kahta tai useampaa väriä villa-  
tai villasekoitelankoja, joiden vahvuus on 
250–420 m/100 g.
• Kuvien kukat on virkattu Novitan Nalle-  

ja Venla-langoista.
Puikot 2 ja 4 mm:n virkkuukoukut.
Lisäksi Tylppäkärkinen neula ja neulepaita.
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5. Jätä yksi keskustarenkaan silmukka väliin, ja 
tee sitä seuraavaan silmukkaan piilosilmukka. 
Toista kohdat 1–5 yhteensä 9 kertaa. Nyt olet vir-
kannut kukkaan 9 terälehteä.
Viimeisen terälehden jälkeen tee piilosilmuk-
ka edellisen kerroksen viimeiseen silmukkaan. 
Katkaise lanka ja vedä silmukan läpi. Päättele 
langanpäät yhtä lankaa lukuun ottamatta kukan 
nurjalle puolelle. Yksi langanpää kannattaa sääs-
tää kiinnitystä varten.

KIINNITTÄMINEN NEULEESEEN

Virkkaa kukkasia haluamasi määrä. Kukkien si-
joittelussa neuleeseen vain taivas (tai neuleen 
pinta-ala) on rajana.

Kukat ommellaan muutamalla pistolla kiinni neu-
leeseen. Tarvitset tylppäkärkisen neulan sekä 
samaa lankaa, jolla virkkasit kukkaset. Kiinnitä 
kukka sen joka toisesta terälehdestä neuleeseen 
parilla ompelupistolla. Vinkki! Kuljeta päätte-
lylankaa kukan nurjalla puolella niiden terälehti-
en läpi, joita ei kiinnitetä neuleeseen. Näin saat 
kukan ommeltua kiinni vain yhtä lankaa käyttä-
mällä, eikä jokaisen terälehden ompeluun tarvita 
uutta lankaa.
Pujota lopuksi langanpää kukan nurjalle puolelle. 
●
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