
   

 

 

Kahvipannukuvioinen patalappu 

Kahvikissan kädensuoja 

Soman kahvipannukuvioisen patalapun malli on peräisin 1950-luvulta. Ohje on aiemmin julkaistu 
Emäntälehden numerossa 2/2006, johon Anja Aalto kirjoitti ohjeen Marja Vartion mallityön pohjalta. 

Lanka: Novitan Cotton Mercerized 

Koukku: n:o 1.75 tai käsialan mukaan 

Lyhenteet: krs = kerros, kjs = ketjusilmukka, ps = piilosilmukka, ks = kiinteä silmukka, p = pylväs 

 



   

 

 

Kirjovirkkaus 

Virkkaa kahdella värillä niin, että kuljetat kuvion ajan molempia lankoja koko ajan mukana samaan 
tapaan kuin kirjoneuleessa, mutta kuviolanka ei jää lankajuoksuksi nurjalle, vaan se virkataan 
kiinteiden silmukoiden sisään. Silloin kun virkkaat kuvioita, pidä pohjalankaa työn reunassa 
kuviolangan yläpuolella, vie koukku kiinteän silmukan läpi niin, että pohjalanka jää koukun päälle ja 
ota koukulle kuviolanka, pohjalanka jää kiinteiden silmukoiden sisään. Vaihda väriä niin, että suljet 
kuvion viimeisen silmukan jo pohjavärillä ja päinvastoin, jolloin silmukka on kokonaan samalla värillä 
virkattu ja kuviosta tulee selkeämpi. 

 

Aloitus 

Virkkaa pohjavärillä 5 kjs, sulje renkaaksi ps:lla. 

1. krs: Virkkaa renkaaseen *2 ks, 2 kjs* toista *-* 3 kertaa, 2 ks, päätä kerros virkkaamalla pylväs 
kerroksen alussa virkattuun ks:aan. 

2. krs: Virkkaa *1 ks kulman lenkkiin, virkkaa 2 ks edellisen krs:n ks:den päälle, virkkaa 1 ks 
ketjusilmukoiden muodostamaan lenkkiin, 2 kjs.* Toista *-* yhteensä neljä kertaa. 

3.-6. krs: Jatka virkkaamalla kuten edellä, jokaisellla kerroksella kiinteiden silmukoiden ryhmään tulee 
kaksi silmukkaa lisää, eli koko kerroksella silmukat lisääntyvät 8 silmukalla. 

7.-21. krs: Jatka lisäyksiä samalla tavalla kuin edellä ja aloita kirjovirkkaus kahdella värillä ruutumallin 
mukaan. 

22.-23. krs: Virkkaa kerrokset pohjavärillä. 

 

Reuna 

1. krs: *Aloita kuviovärillä kulmasta laskien seitsemännestä silmukasta ja virkkaa 33 ks, tarkista vielä, 
että silmukat asettuvat keskelle kahden kulman väliin. Virkkaa 16 kjs.* Toista *-* neljä kertaa. 

2. krs: Virkkaa edellisen kerroksen kiinteiden silmukoiden päälle: *3 ks, nirkko (4 kjs, ps koukusta 
laskien neljänteen kjs:aan).* Toista *-* 10 kertaa, virkkaa viimeiseksi 2 ks. Virkkaa 23 ks 
ketjusilmukkakaareen. Virkkaa kaikki sivut samoin. 

Päätä langanpäät ja höyrytä työ kostean liinan läpi. 

 

 


