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 Secret Paths huivi   

 

Design by Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Translation by Anne Vierimaa 

Oikolukijat: Milla Elo ja Päivi Metsola 

 

Please note that this pattern is for personal use only 

 

 

 

Ohjeessa käytetyt silmukat: 
 

kjs- ketjusilmukka 

ps - piilosilmukka 

ks - kiinteä silmukka 

puolip -  puolipylväs 

p – pylväs 

pp – pitkä pylväs 

KEp – kohoetupylväs * 

KTp – kohotakapylväs * 

PC – Popcorn – silmukka * 

Puff  -  Puff-silmukka * 

hy - hyppää yli  

 

Silmukoihin, jotka ovat merkitty * löytyy ohjeistus täällä  

 

Tähän valkopinkkiin huiviin käytin Favoritgarner lankaa Cotton Flower 200g ja 

koukkukokoa 4.0 mm. Voit käyttää mitä tahansa lankaa ja vain lisäämällä tai poistamalla 

kerroksia, esimerkiksi kerroksilta 5–18, jotka toistuvat mallissa, voit tehdä työstä oikean 

kokoisen. Varmista, että lopetat työn popcorn-kerrokselle, ennen kuin aloitat reunan 

virkkauksen. 

 

 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.wordpress.com/stitch-tutorials/
http://www.favoritgarner.se/
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Käännä työ jokaisen kerroksen jälkeen 

 
 

Krs 1 

 

4 kjs, ps kerroksen 1. kjs:aan muodostaaksesi renkaan 

 

Krs 2 

 

3 kjs, 4 p, 2 kjs, 5 p kjs-renkaaseen. 

 

Krs 3 

 

3 kjs, 2 p 1. p:een, p jokaiseen sivun p:een kjs-kaareen asti. 

(2 p, 2 kjs, 2 p) kjs-kaareen. 

p jokaiseen p:een, 3 p edellisen kerroksen aloitusketjun 3. kjs:aan  

 

Krs 4 

 

Toista krs 3. 

 

Krs 5 

 

3 kjs, 2 p 1. p:een. KEp jokaiseen sivun p:een kjs-kaareen asti. 

(2 p, 2 kjs, 2 p) kjs-kaareen. 

KEp jokaiseen sivun p:een, 3 p edellisen kerroksen aloitusketjun 3. kjs:aan. 

 

Krs 6  

 

3 kjs, 2 p 1. p:een. KTp jokaiseen sivun p:een kjs-kaareen asti. 

(2 p, 2 kjs, 2 p) kjs-kaareen. 

KTp jokaiseen sivun p:een, 3 p edellisen kerroksen aloitusketjun 3. kjs:aan. 

 

Krs 7 

 

4 kjs, p 1. p:een. (kjs, hy p, p), toista sivun viimeiseen p:een asti.  

Kjs, (p, 2 kjs, p) kjs-kaareen. Kjs, p. 

(Kjs, hy, p) toista sivun toiseksi viimeiseen p:een asti. Kjs, (p, kjs, p) edellisen kerroksen 

aloitusketjun 3. kjs:aan. 
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Krs 8 

 

3 kjs, 2 p 1. p:een. P jokaiseen sivun kjs:aan ja jokaiseen p:een kjs-kaareen asti. 

(2 p, 2 kjs, 2 p) kärjen kjs-kaareen. 

P jokaiseen sivun kjs:aan ja jokaiseen p:een viimeiseen kjs-kaareen asti. 3 p edellisen 

kerroksen aloitusketjun 3. kjs:aan 

 

Krs 9 

 

Toista krs 5. 

 

Krs 10 

 

Toista krs 6. 

 

Krs 11 

 

Toista krs 7. 

 

Krs 12 

 

Toista krs 8. 

 

Krs 13 

 

Toista krs 5. 

 

Krs 14 

 

Toista krs 6. 

 

Krs 15 

 

Toista krs 7.  

 

Krs 16 

 

4 kjs, p 1. p:een. (kjs, PC p:een, kjs, p p:een), toista sivun viimeiseen p:een asti 

kjs, (PC, 2 kjs, PC) kjs-kaareen. 

(Kjs, p p:een, kjs, PC p:een), toista sivun viimeiseen p:een asti. Kjs, (p, kjs, p) edellisen 

kerroksen aloitusketjun 3. kjs:aan. 

 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
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Krs 17 

 

4 kjs, p 1. p:een. (kjs, p p:een, kjs, p PC:iin), toista sivun viimeiseen PC:iin asti. 

kjs, (p, 2 kjs, p) kjs-kaareen. 

(kjs, p PC:iin, kjs, p p:een), toista sivun viimeiseen p:een asti. Kjs, (p, kjs, p) edellisen 

kerroksen aloitusketjun 3. kjs:aan. 

 

Krs 18 

 

Toista krs 8. 

 
 

Toista tästä eteenpäin edellisiä kerroksia reunan virkkaukseen asti. Jos haluat huivia 

isommaksi, lisää kerroksia. Varmista, että lopetat työn PC-kerrokselle ennen reunan 

aloittamista. 

 

Toista krs 5 – 18. 

 

Toista krs 5 – 16 

 
 

Reuna: 
 

Krs 1 

 

6 kjs, pp 1. p:een. (Pp, 2 kjs, pp) pylvääseen, 

toista sivun viimeiseen p:een asti. 

(Pp, 2 kjs, pp, 2 kjs, pp, 2 kjs, pp) kjs-kaareen. 

(Pp, 2 kjs, pp) pylvääseen, toista sivun 

viimeiseen p:een asti. (Pp, 2 kjs, pp) edellisen 

kerroksen aloitusketjun 3. kjs:aan. 

 

Krs 2  

 

kjs, ks 1. pp:een. [(Ks, puff, ks) kjs-kaareen, ks 

2 pp:n väliin], toista sivun viimeiseen kjs-kaareen asti.  

(puolip, p, puff, p, puolip) kärjen kjs-kaareen. 

[(Ks, puff, ks) kjs-kaareen, ks 2 pp väliin], toista sivun loppuun. 

Päätä työ virkkaamalla ks edellisen kerroksen 4. kjs:aan. 

 

Löydät kaaviot seuraavalta sivulta. 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
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