
 
Virkkaa kevyt kesähattu raffiasta 
 

 
Raffia on selluloosakuidusta tehtyä lankaa.  
Ohje Kotiliesi 2.6.2016 
  
 
Malli: Marja Rautiainen, kuva Jorma Marstio/Otavamedia 
Koko: 56/57 cm 
Hatun mitat: kuvun ympärysmitta 57 cm, kuvun korkeus n. 10 cm, 
lierin leveys 8 cm. 
Lanka: Raffia-viskoosiniini (100 % viskoosi, 40 g = 90 m) 100 g 
Virkkauskoukku: nro 3,5 tai käsialan mukaan. 
Muut tarvikkeet: Erikeeper-liimaa ja pala vaahtomuovia. 
Tiheys: 12 s = 10 cm. 

 
 
 

 
Työohje:  
Virkkaa aloitusketjuun 4 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.   
1. krs: 1 kjs, virkkaa renkaseen 10 ks ja samalla langanpää s:iden sisään, 1 ps 1. kjs:aan. Sulje kaikki krs:t 
samoin ellei toisin mainita. Merkitse krs:n vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä.   
2. krs: 1 kjs, 2 ks jokaiseen s:aan = 20 s.  
3. krs: 1 kjs, 20 ks. Avaa silmukat tästä lähtien jokaisen kerroksen jälkeen näin: venytä silmukoita kevyesti 
leveyssuuntaan koko kerroksen matkalta, jotta ne asettuvat oikeaan muotoonsa.  
4. krs: 1 kjs, *2 ks samaan s:aan, 1 ks*, toista *-* krs loppuun = 30 s.  
5. krs: 1 kjs, 30 ks.  
6. krs: 1 kjs *2 ks samaan s:aan, 2 ks*, toista *-* = 40 s.  
7. krs: 1 kjs, 40 ks.  
8. krs: 2 kjs+2 p yhteen (= virkkaa 2 kjs, tee sitten kaksi viimeistä langankiertoa vaille olevaa pylvästä ja vedä 
lanka koukulla olevien 3 s:n läpi), *3 kjs, kavenna 3 p yhteen (= tee kolme viimeistä langankiertoa vaille olevaa 
pylvästä ja vedä lanka koukulla olevien 4 s:n läpi mutta virkkaa aina ryhmän 1. p edellisen ryhmän viimeisen 
p:n kanssa samaan s:aan)*, toista *-*, 3 kjs, 1 ps 1. p-ryhmän kärkeen = 20 p-ryhmää.  
9. krs: 1 kjs, virkkaa 3 ks jokaiseen kjs-kaareen = 60 s.  
10. krs: 1 kjs, 60 ks.  
11. krs: *2 ks samaan s:aan, 5 ks*, toista *-* = 70 s. Huom. hatun ympärysmittaa voi säätää tällä kers:lla 
muuttamalla lisäyksiä. Sovita kupua ja arvioi lisäysten määrä so pivaksi mutta tarkista, että s-määrä on 13. 
krs:lla jaollinen 3:lla.  
12. krs: 1 kjs, 70 ks.  
13. krs: 1 kjs, *34 ks, 2 ks samaan s:an*, toista *-* vielä kerran = 72 s.  
14. krs: 2 kjs+2 p yhteen *3 kjs, kavenna 3 p yhteen*, toista *-*, 3 kjs, 1 ps kolmion kärkeen = 24 p-ryhmää.  
15. krs: virkkaa kuten 9. krs = 72 s.  
16. krs: 1 kjs, lisää 3 s tasaisin välein = 75 s.  
17. -20. krs: 1 kjs, 75 ks.  
21. krs: virkkaa kuten 14. krs = 25 p-ryhmää. 
22. krs: 1 kjs, *3 ks kjs-kaareen, 1 ks kolmion kärkeen*, toista *-* = 100 s.  
23.-25. krs: 1 kjs, 100 ks.  
26. krs: 1 kjs, lisää 8 s tasaisin välein = 108 s.   
27.-28 krs: 1 kjs, 108 ks.  
29. krs: virkkaa kuten 14. krs = 36 p-ryhmää.  
30. krs: 1 kjs, virkkaa 4 ks jokaiseen kjs-kaareen. 
 
Viimeistely: Päättele langat. Höyrytä lieri kevyesti puuvillan säädöllä niin, että silmukat tasoittuvat. Koveta 
lieri halutessasi vedellä notkeaksi ohennetulla liimalla. Suojaa pöytä muovilla. Kasta vaahtomuovi liimaan ja 
painele sillä lierin alapinta. Aseta hattu kuivumaan ylösalaisin sopivankokoiseen kulhoon. 
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