
Ohjeita vihannesten virkkaamiseen / Tanja Rantanen, Marketta Rahikainen (Kädentaitomartat) 

 

Yleistä vihannesten virkkauksesta: 

− Vihannekset virkataan spiraalina, toisin sanoen siirrytään ilman ketjusilmukoita kerrokselta toiselle. 

− Virkatun pinnan tulee olla tiivistä, jolloin täytevanu ei näy silmukoiden välistä. Tästä syystä 

kannattaa valita tavanomaista pienempi virkkuukoukku. 

− Kun virkkaat vihanneksia lasten leikkeihin, valitse konepestävä lanka ja hyvälaatuinen täytevanu. 

 

Lyhenteet ja tekniikat: 

− kjs = ketjusilmukka, ks = kiinteä silmukka, pp = puolipylväs, p = pylväs, ps = piilosilmukka 

− Lisäys: virkkaa kaksi kiinteää silmukkaa samaan silmukkaan 

− Kavennus kiinteillä silmukoilla: Työnnä koukku yhden silmukan läpi ja vedä lanka koukulle. Työnnä 

koukku seuraavan silmukan läpi ja vedä lanka koukulle. Koukulla on nyt kolme silmukkaa (Katso 

kuva alla). Ota lanka koukulle ja vedä kaikkien koukulla olevien silmukoiden läpi.  

 

 

 

 

Aloituksessa taikasilmukka (magic loop) takaa sen, että aloitukseen ei synny reikää. Katso ohjeet sen 

tekemiseen netistä. 

 

  



Porkkana 

 

Tee taikasilmukka.  

1. krs: Virkkaa 8 ks taikasilmukkaan. 

2. krs: Virkkaa 2 ks jokaiseen silmukkaan = 16 ks 

3. krs: Virkkaa *1 ks, 2 ks seuraavaan silmukkaan*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 24 ks 

4.-7. krs: Virkkaa kiinteitä silmukoita ilman lisäyksiä. 

8. krs: Virkkaa *4 ks, kavenna 1 ks*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 20 ks 

Jatka virkkaamista ilman lisäyksiä tai kavennuksia, kunnes porkkanan pituus on 5-6 cm. 

Kavenna seuraavalla kerroksella kaksi silmukkaa tasavälein (=18 ks). Virkkaa kiinteitä silmukoita ilman 

kavennuksia noin 3 cm. Kavenna seuraavalla kerroksella kaksi silmukkaa tasavälein eri kohdissa kuin 

edelliset kavennukset (= 16 ks). 

Täytä porkkanaa vanulla. 

Virkkaa kiinteitä silmukoita ilman kavennuksia noin 2 cm. Kavenna seuraavalla kerroksella kaksi 

silmukkaa tasavälein (=14 ks). Virkkaa yksi kerros kiinteitä silmukoita. Kavenna seuraavalla kerroksella 

kaksi silmukkaa tasavälein eri kohdissa kuin edelliset kavennukset (= 12 ks). 

Lisää täytettä. 



Virkkaa kaksi kerrosta kiinteitä silmukoita. Seuraavalla kerroksella virkkaa *1 ks, kavenna 1 ks*. Toista * 

– * kerroksen loppuun (= 8 ks). Virkkaa 2 krs kiinteitä silmukoita. Seuraavalla kerroksella kavenna 1 ks, 

toista kerroksen loppuun. Katkaise lanka. Ompele viimeiset silmukat kiinni langanpäällä. 

Päättele langanpäät. 

Tee porkkanaan vihreällä langalla kanta ompelemalla. Halutessasi voit myös virkata naatin. 

 

Palsternakka 

 

 

Ohjeessa ei mainita erikseen täyttämisestä. Palsternakkaa kannattaa täyttää työn edetessä. 

Tee taikasilmukka.  

1. krs: Virkkaa 6 ks taikasilmukkaan. 

2. krs: Virkkaa 2 ks jokaiseen silmukkaan = 12 ks 

3. krs: Virkkaa *1 ks, 2 ks seuraavaan silmukkaan*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 18 ks 

4. krs: Virkkaa *2 ks, 2 ks seuraavaan silmukkaan*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 24 ks 

5. krs: Virkkaa *3 ks, 2 ks seuraavaan silmukkaan*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 30 ks 

6. krs: Virkkaa *4 ks, 2 ks seuraavaan silmukkaan*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 36 ks 

7.-10. krs: Virkkaa kiinteitä silmukoita ilman lisäyksiä. 

11. krs: Virkkaa *4 ks, kavenna 1 ks*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 30 ks 

Virkkaa 8 krs kiinteitä silmukoita. 

20. krs: Virkkaa *3 ks, kavenna 1 ks*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 24 ks 



Virkkaa 10 krs kiinteitä silmukoita. krs: Kavenna kerroksella kaksi kiinteää silmukkaa tasavälein. = 22 ks 

31. krs: Virkkaa kiinteitä silmukoita ilman kavennuksia. 

32. krs: Kavenna kerroksella kaksi kiinteää silmukkaa tasavälein. Tee kavennukset eri kohtiin kuin 

edelliset = 20 ks 

Virkkaa kaksi kerrosta kiinteitä silmukoita. Täytä palsternakka vanulla 

36. krs: Virkkaa *3 ks, kavenna 1 ks*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 16 ks 

37. krs: Virkkaa kiinteitä silmukoita. 

38. krs: Virkkaa * 2 ks, kavenna 1 ks*. Toista *–* kerroksen loppuun. = 12 ks 

39. krs: Virkkaa kiinteitä silmukoita. 

40. krs: Virkkaa *1  ks, kavenna 1 ks*. Toista *–* kerroksen loppuun. = 8 ks 

Seuraavalla kerroksella *kavenna 1 ks*, toista *-* kerroksen loppuun. Katkaise lanka. Ompele viimeiset 

silmukat kiinni langanpäällä. 

 

Päättele langanpäät. Ompele ruskean villalangan 1-2 säikeellä palsternakkaan poikittaisia pieniä viivoja 

kuten oikeassa palsternakassa on. 

 

Punajuuri 

 

 



 

Ohjeessa ei mainita erikseen täyttämisestä. Punajuurta kannattaa täyttää työn edetessä. 

Tee taikasilmukka.  

1. krs: Virkkaa 6 ks taikasilmukkaan. 

2. krs: Virkkaa 2 ks jokaiseen silmukkaan = 12 ks 

3. krs: Virkkaa *1 ks, 2 ks seuraavaan silmukkaan*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 18 ks 

4. krs: Virkkaa *2 ks, 2 ks seuraavaan silmukkaan*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 24 ks 

5. krs: Virkkaa *3 ks, 2 ks seuraavaan silmukkaan*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 30 ks 

6. krs: Virkkaa *4 ks, 2 ks seuraavaan silmukkaan*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 36 ks 

7.-12. krs: Virkkaa kiinteitä silmukoita ilman lisäyksiä. 

13. krs: Virkkaa *4 ks, kavenna 1 ks*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 30 ks 

14. krs: Virkkaa kiinteitä silmukoita 

15. krs: Virkkaa *3 ks, kavenna 1 ks*. Toista * –* kerroksen loppuun. = 24 ks 

16. krs: Virkkaa * 2 ks, kavenna 1 ks*. Toista *–* kerroksen loppuun. = 18 ks 

17. krs: Virkkaa *1  ks, kavenna 1 ks*. Toista *–* kerroksen loppuun. = 12 ks 

18. krs: Virkkaa kiinteitä silmukoita ilman kavennuksia. 

19. krs: *Kavenna 1 ks*, toista *-* kerroksen loppuun. = 6 ks 

20.-21. krs: Virkkaa kiinteitä silmukoita ilman kavennuksia. 

22. krs: *Kavenna 1 ks*, toista *-* kerroksen loppuun. = 3 ks 

23. Virkkaa muutama ketjusilmukan punajuuren juureksi. 

 

Kanta ja lehdet: 

Virkkaa kantaa varten punaisella 6 kjs ja yhdistä ne renkaaksi. Virkkaa kiinteitä silmukoita 1-5 kerrosta. 

Virkkaa punaisella langalla 10 ketjusilmukkaa (lehtiruoti). Katkaise lanka. Virkkaa vihreällä lehden tyvestä 

lähtien: 2 ks, 2 pp, 3 p, 2 ks. Virkkaa lehden kärjen ympäri 3 piilosilmukkaa ja toiselle puolelle lehteä 2 ks, 3 

p, 2 pp ja 2 ks. 

Tee 2-3 lehteä. Perusohjetta varioimalla lehdistä voi tehdä myös erikokoisia.  

Päättele langanpäät ja kiinnitä kanta ompelemalla punajuureen. 

 

 

 

 


