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Lyhenteet ja symbolien selitykset:
Puhvisilmukka = yhteen päätettyjä samaan 
silmukkaan virkattuja pylväitä

ps = piilosilmukka
kjs = ketjusilmukka
p = pylväs

Virkatut pesulaput ja pesupussi
Virkkaa omat pesulaput puuvillalangasta, joita voit pestä ja käyttää uudelleen ja uudelleen. Uudelleenkäytet-
tävät pesulaput ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto tavallisille vanulapuille. Virkkaa myös pesupussi, jossa 

voit säilyttää virkattuja pesulappuja. 
50g lankakerä riittää 6 pesulappuun ja yhteen pesupussiin.

Pesulappu: 
Käytä koon 3 ja 2,5 virkkuukoukkuja.

1:  Aloita virkkamalla taikaympyrä. Työnnä virkkuukoukku lenkkiin, vedä lanka lenkin läpi, langan yli ja vedä lanka läpi.

2:  Virkkaa 8 puhvisilmukkaa taikaympyrään ja viimeistele ps puhvisilmukan yläosaan. Kiristä vetääksesi taikaympyrän yhteen.

Puhvisilmukka: Tee langankierto koukulle, aseta koukku silmukan läpi ja vedä lanka silmukan läpi. Tee tämä sama yhteensä 
kolme kertaa samaan silmukkaan. Sinulla on nyt yhteensä 7 lenkkiä virkkuukoukulla. Tee langankierto ja vedä lanka kaikkien 
koukulla olevien silmukoiden läpi.

1:  Virkkaa puhvisilmukka ensimmäiseen väliin ja kaksi seuraavaan väliin. Vaihtele näitä kahta rivin loppuun asti. 
Viimeistele ps. 21s.

2:  Virkkaa kaksi puhvisilmukkaa ensimmäiseen väliin ja yksi seuraavaan väliin. Vaihtele näitä kahta rivin loppuun asti. 
Viimeistele ps.

3:  Aloita tekemällä kjs ja virkkaa p jokaiseen silmukkaan rivin loppuun asti. Virkkaa kaksi kierrosta pylväitä.

4:  Viimeistele ps ja päättele päät.

VINKKI: Virkkaa puhvisilmukat löysästi ja pidä sormen avulla silmukat paikoillaan virkkuukoukulla virkkaamisen ajan.
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Virkatut pesulaput ja pesupussi

Pesupussi: 
1:  Aloita tekemällä taikaympyrä koon 3 virkkuukoukulla.

2:  Virkkaa 8 puhvisilmukkaa taikaympyrään

3:  Virkkaa 2 puhvisilmukkaan jokaiseen puhvisilmukkaan väliin viimeisellä kierroksella. Tee ps.

4:  Virkkaa vaihdellen 2 ja 1 puhvisilmukkaa seuraavalla kierroksella. Tee lopuksi ps.

5:  Seuraava kierros: 2 puhvisilmukkaa ensimmäiseen väliin ja 1 puhvisilmukka molempiin seuraavaan kahteen väliin.

6:  Virkkaa p jokaiseen silmukkaan seuraavalla kierroksella. Tee lopuksi ps.

7:  Vaihda 2.5 virkkuukoukkuun. Virkkaa 4 kjs. Jätä kaksi silmukkaa väliin ja virkkaa 1 p seuraavaan silmukkaan.

8:  Toista sama rivin loppuun. Tee lopuksi ps.

9:  Jatka näin kunnes haluttu pussin koko on saavutettu (10-11cm).

10:  Virkkaa yksi kierros pylväitä. Virkkaa 4 p jokaiseen lenkkiin ensimmäisellä kierroksella. Virkkaa toinen kierros.

11:  Virkkaa viimeinen kierros tekemällä 4 kjs joka kolmanteen silmukkaan.

12:  Taita lanka kaksin kerroin ja virkkaa ketjusilmukoista n 55 cm pitkä nyöri.


