
 

 

GARDEN PARTY JACKET 

 

 

 

 

VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ ISTUVUUDEN PARANTAMISEEN 

 

TÄMÄ TIEDOSTO KANNATTAA LUKEA, SIVU MERKITÄ KIRJANMERKKEIHIN JA KÄYDÄ TARKISTAMSSA PÄIVITYKSIÄ USEIN! 

Voit laittaa meille viestiä FACEBOOK-sivujemme kautta kaikista ihanista havainnoistasi, joita teet virkkauksen edetessä. 

Meitä on tällä planeetallamme niin monenmuotoisia ja kokoisia, ettei kaikille sopivaa vaatetta voi olla olemassakaan. Kun suunnittelimme tätä 

vaatetta, merkitsimme joitakin sellaisia asioita muistiin, joista voi olla sinulle apua, kun muokkaat vaatetta itsellesi sopivaksi! 

Vinkkejä on jokaiseen vaiheeseen liittyen - aivan alusta valmiiseen vaatteeseen saakka! 

VASEMMASSA SARAKKEESSA ON ILMAISTU TARVE JA OIKEASSA RATKAISUEHDOTUS 

 

AIHE TAI HALUTTU 

MUUTOS & 

VASTAAVA KOHTA 

OHJEESSA 

RATKAISUEHDOTUS 

Haluaisitko käyttää 

ohuempaa tai 
Voit käyttää ohuempaa tai paksumpaa lankaa, mutta muista, että virkattu pinta ja vaate tulevat olemaan 
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paksumpaa lankaa 

kuin ohjeessa? 

(Ennen aloitusta) 

jonkin verran erinäköiset näistä. Muuta virkkuukoukun kokoa niin, että saavutat oikeat leveydet kullekin 

ruudulle. 

Paksumpi lanka/pienempi koukku, ohuempi lanka/suurempi koukku  

Haluaisitko, että jakku 

olisi väljempi? 

(Ennen aloitusta) 

  

Jos haluat väljemmän vaatteen, valitse yhtä tai kahta kokonumeroa suurempi. Muista, että tällöin 

vyötärölinja on alempana. Voit myös jättää kellotetun helman tekemättä ja tehdä helmasta enemmän 

villatakkimaisen. 

Onko ruudun 

tavoiteleveyden 

saavuttamisessa 

vaikeuksia? 

(Osat 1 & 2) 

YHDEN ruudun tekemisessä voi käyttää monenkokoisia virkkuukoukkuja! Vaihda tarvittaessa, mutta 

merkitse tieto muistiin, jotta voit toistaa saman muille samankokoisille ruuduille. 

Yritit yllämainittua 

keinoa, mutta ruutu 

on edelleen liian 

suuri? 

(Osat 1 & 2) 

Vaikka seuraava muuttaa hieman viimeisten kerrosten ulkonäköä, on tärkeämpää, että leveys ja 

silmukkamäärät ovat oikein. Korvaa viimeiset pylväskerrokset (noin 4 viimeistä, erityisesti suurimmissa 

kokonumeroissa) puolipylväskerroksilla tai jopa virkkaamalla kiinteitä silmukoita. Kuvassa on virkattu neljä 

viimeistä kerrosta puolipylväillä. 



 

Haluaisitko, että jakku 

olisi pidempi ja 

vyötärö alempana, ja 

pienet ruudut ovat jo 

valmiit? 

(Ennen Osaa 2) 

ÄLÄ tee yhtään ruutua eri vaatekoossa, vaan yritä tehdä virkkuukoukkua vaihtamalla KESKIKOKOISISTA ja 

SUURESTA ruudusta leveämpiä, sillä ne määrittävät vaatteen pituuden ja leveyden. Varo lisäämästä 

leveyttä liikaa, sillä muutamankin sentin lisäys pudottaa vyötäröä alemmaksi ja lisää pituutta. 

Haluatko pidemmät 

hihat? 

(Ennen Osaa 2, hihat) 

Voit lisätä hihaan pituuttaa virkkaamalla samanlaisia kerroksia lisää. Huomaathan, että hiha ei ole 

muotoiltu, vaan siitä muodostuu kimonohiha, kun pituus kasvaa. Sovita työtä välillä, ja kun olet 
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tyytyväinen, katkaise ja päättele lanka ja jatka reunakerrosten tekoa. 

Rinnanympärys on 

hyvin suuri ja 

haluaisit, että vaate ei 

olisi aivan näin avoin? 

(Ennen Osaa 2, 

KESKIKOKOISET 

ruudut) 

ÄLÄ tee yhtään ruutua eri vaatekoossa, vaan yritä tehdä virkkuukoukkua vaihtamalla VAIN KAHDESTA 

KESKIKOKOISESTA ruudusta leveämpi, sillä nämä ovat ne, jotka asettuvat rintakehän kohdalle. (Voit lisätä 

maksimissaan noin 2,5 cm.) (Aseta nämä ommellessa YLIMMIKSI ruuduiksi, niin ne sijoittuvat oikeaan 

kohtaan.) 

Suuren/keskikokoisten 

ruutujen yhdistelmä ei 

oikein ylety koko selän 

yli sovitettaessa? 

(Erityisesti suurissa 

kokonumeroissa ja jos 

HARTIAT ovat LEVEÄT) 

(Osa 3, ompelun 

jälkeen) 

1. Koska luotamme siihen, että virkattu työ joustaa leveyssuuntaan, kun yritämme pitää korkeuden 

oikeana, SUURI ruutu on ehkä pingoitettava LEVEÄMMÄKSI (pingoita se uudelleen venyttäen muotoa 

enemmän suorakaiteen muotoiseksi). Tämän voi tehdä ennen ompelua tai ompelun jälkeen. 

2. Jos sinulla on hyvin leveät hartiat, voit lisätä leveyttä purkamalla sivusaumat ja virkkaamalla aukkoon 

lisäkerroksia isoäidinneliötyyliin. Muista sovittaa välillä. Allaolevassa kuvassa työ näkyy vaiheessa, jossa 

sivusauma on purettu. 



 

  

KESKIKOKOISET ja 

SUURET ruudut on 

ommeltu, mutta työ 

vaikuttaa liian 

LYHYELTÄ (koska 

luotimme, että 

joustavuus lisää 

Suurissa vaatekokonumeroissa hyödynnetään virkatun työn luonnollista joustavuutta leveyssuuntaan ja 

samalla vältetään se, että kappaleesta tulisi liian pitkä. Jos työ kuitenkin vaikuttaa liian lyhyeltä, kun 

keskikokoiset ja suuri ruutu on ommeltu yhteen, voit virkata lisäkerroksia kappaleen alareunaan ENNEN 

kuin ompelet kahdeksan pienen ruudun nauhan kiinni. 
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leveyttä)? 

(Osa 3, ompelun 

jälkeen, MUTTA 

ENNEN 8 ruudun 

nauhan ompelua - tai 

poista se, jos olet 

ehtinyt ommella) 

Ompelu vähensi 

joustavuutta liikaa? 

(Osa 3, ompelun 

jälkeen) 

Pura ompelusauma, mutta VARO, ettet vahingossa pura ruutuja. Ompele uudestaan, mutta löyhemmin. 

Testaa ompelujälkeä ommellessasi venyttämällä ruutuja hieman. 

Onko kädenaukko liian 

pieni? 

(Ennen Osaa 3, 

ompelua) 

Kun ompelet KESKIKOKOISIA ja SUURTA ruutua yhteen, jätä sivusaumat lyhyemmiksi, jolloin kädenaukosta 

tulee suurempi, ja jatka hihan tekoa lisäten kolmen pylvään ryhmiä tarvittava määrä kerrokselle.  

Haluatko hieman 

pidemmän, 

peittävämmän 

kellotetun helman? 

(Ennen Osaa 3, 

kellotettua helmaa)  

Voit lisätä kellotettuun helmaan kerroksia jatkamalla ohjeessa kuvattuja kerroksia. Muista sovittaa välillä. 

Kun olet tyytyväinen, katkaise ja päättele lanka ja jatka reunakerroksiin. 

Valmis vaate on 

mielestäsi hieman liian 

pieni? 

(Valmistumisen 

Tämä virkattu työ on joustavaa ja siinä on paljon aukkoja, joten sen kokoa voidaan muuttaa hyvinkin paljon 

pingoittamalla. Käytä ohjeessa kuvattua menetelmää, mutta muotoile ruutua NAPAKASTI (leveys-



jälkeen) /pituussuuntaan/leveys- ja pituussuuntaan), aseta nuppineulat paikoilleen ja anna työn kuivua. 

Valmis vaate 

laskeutuu mielestäsi 

liian alas? 

(Valmistumisen 

jälkeen) 

Ompele niskan takana (suuren ruudun keskikohdassa, jossa keskikokoiset ruudut yhdistyvät suureen 

ruutuun) 2–5 keskikokoisen ruudun riviä yhteen, jotta vyötärö kohoaa hieman. Tämän seurauksena 

vaatteen takapituus kasvaa hieman, mutta lopputulos näyttää hyvältä.   

 

  

Valmis vaate on liian 

väljä vyötäröltä? 

(Valmistumisen 

jälkeen, ennen nauhan 

ompelua) 

Älä ompele nauhaa aukkoon, vaan PUJOTA se pienten ruutujen rei’istä ja kiristä nauhalla vyötäröä 

enemmän yhteen. 

Valmis vaate tuntuu 1. Lisää hihojen kohdalla kerrotulla menetelmällä lisärivejä ENNEN reunakerroksia VAIN KAULA-AUKKOON 
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avautuvan liikaa 

rinnan 

kohdalla? Ongelma, 

jos rinnanympärys 

suurehko ja hartiat 

leveät. 

(Ennen Osaa 4,  

Edging) 

(ei kellotettuun helmaan). 

2. Voit vaihtoehtoisesti lisätä reunakerroksia haluamaasi kohtaan. 

Toivotko tehneesi 

jotain toisin tai 

valinneesi ihan eri 

koon? 

(Valmistumisen 

jälkeen) 

Oppia ikä kaikki - voithan lahjoittaa tämän jollekin ystävällesi ja tehdä toisen J 

 

Muistathan, että virkkaus on hauskaa, ja kaikki tekeleesi ovat luovaa ilmaisua!  

 

Rakkain ja lankaisin terveisin, 

Stephanie 

Crochetversen Facebook-sivu 

Crochetverse Instagramissa 

Crochetverse Ravelryssä 

Crochetverse Pinterestissä 

Crochetversen YouTube-kanava 
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Crochetverse Twitterissä 

Crochetverse Etsyssä 

Suuret ja sydämelliset kiitokset testaajaryhmälle: Nichole Chapel, Jamie Cowley, Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine 

Popowski, Amber Sarita & Heather Sutton 

Tämän julkaisun kaikkien tietojen ja kuvien tekijänoikeudet omistaa Crochetverse©2016. Ethän levitä kopioita tästä ohjeesta tai sen osista 

sähköisesti, suullisesti tai kirjallisesti. Kopioimisen sijaan saat jakaa SUORAA LINKKIÄ tähän julkaisuun, ja siitä olen vain kiitollinen. Voit 

tietenkin myydä tällä mallilla tekemiäsi tuotteita, jotka olet itse omin käsin valmistanut. Alihankkijoiden käyttö tai massatuotanto on 

kiellettyä. Jos myyt valmistamiasi tuotteita, arvostaisimme suuresti, että mainitsisit Crochetversen mallin suunnittelijaksi. Kiitos, että 

kunnioitat ohjeen toteuttamiseen vaadittavaa työtä, niin voimme kaikki olla luovia jatkossakin :) 

 

 

 

https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

