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91296. TYTTÖHIIRI, POIKAHIIRI, TYTTÖKISSA, POIKAKOIRA & LAMMAS
LANGAT
Soft Cotton (100% puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
Mini Bomull (100% puuvillaa. Kerässä noin 10 g = 34 m)
Moa (82% villaa, 6% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m)
VIRKKAUSTIHEYS Noin 17 ks x 18-19 krs virkkuukoukulla nro 3.5 = 10 x 10 cm – tai vaihda virkkuukoukku, jolla saat
silmukkamäärän täsmäämään.
MITAT Korkeus: Vartalo noin 20 cm + jalat noin 17 cm
LANGANMENEKKI - POIKAHIIRI
Väri 1: Noin 100 g (8836)
Väri 2: Noin 25 g (8808)
Väri 3: Noin 5 g (8802)
Hieman lankaa kuonoa varten (8875) sekä viiksiä ja silmiä varten (8801, 8849)
LANGANMENEKKI - TYTTÖHIIRI
Väri 1: Noin 100 g (8836)
Väri 2: Noin 25 g (8808)
Väri 3: Noin 5 g (8802)
Väri 4: Noin 10 g (80503, vihreä)
Hieman lankaa kuonoa varten (8875) ja silmiä varten (8801, 8849)
LANGANMENEKKI - KISSA
Väri 1: Noin 100 g (8800)
Väri 2: Noin 50 g (8808)
Väri 4: Noin 10 g (80503, vihreä)
Hieman lankaa kuonoa varten (8814) ja silmiä varten (8801, 8849)
LANGANMENEKKI - KOIRA
Väri 1: Noin 100 g (8843)
Väri 2: Noin 30 g (8808)
Väri 5: Noin 5 g (8860)
Väri 6: Noin 5 g (8800)
Hieman lankaa kuonoa varten (8856) ja silmiä varten (8801, 8849)
LANGANMENEKKI - LAMMAS
Väri 1: Noin 100 g (8801)
Väri 2: Noin 20 g (8808)
Väri 5: Noin 25 g (8860)
Väri 6: Noin 10 g (8800)
Väri 7: Noin 50 g (Moa: 54001)
Hieman lankaa kuonoa varten (8869) ja silmiä varten (8801, 8800, 8849)
LANGANMENEKKI - 1 KENKÄPARI
Väri 8: Noin 10 g (80503, valk. tai Nova 48001)
Väri 9: Noin 8 g (80503, pun. tai Nova 48011)
VIRKKUUKOUKKU Nro 2.5, 3 ja 3.5
TARVIKKEET Täytevanua, 1 nappi noin 10 mm lampaan liiviin.

VIRKKAUSOHJEET
Ketjusilmukka (kjs): Tee langasta silmukka ja työnnä virkkuukoukku silmukkaan, tee langankierto ja vedä lanka koukulla olevan
silmukan läpi.
Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä lanka (= 2 s koukulla), tee langankierto, vedä lanka 2 s:n läpi.
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Puolipylväs (pp): Tee langankierto, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä lanka (= 3 s koukulla), tee langankierto, vedä lanka 3 s:n
läpi.
Pylväs (p): Tee langankierto, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä lanka (= 3 s koukulla), tee langankierto, vedä lanka 2 ens. s:n
läpi, tee langankierto, vedä lanka loppujen silmukoiden läpi.
Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan, tee langankierto ja vedä lanka silmukan läpi ja saman tien virkkuukoukulla
olevan s:n läpi.
Lisää 1 ks: Virkkaa 2 ks samaan ks:aan.
Kavenna 1 ks: Virkkaa 2 ks yhteen näin: *Työnnä koukku seur. ks:aan, vedä lanka*, toista *-* kerran, tee 1 langankierto ja vedä
lanka koukulla olevien 3 s:n läpi.
Taikasilmukka: Ks. kuvallinen ohje viim. sivulla.
HIIRET, KISSA, KOIRA, LAMMAS VARTALO
Värillä 1 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa 6 ks renkaaseen.
Krs 2: *Lisää 1 silmukka jokaiseen silmukkaan*, toista *-* krs loppuun = 12 s
Krs 3: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 18 s
Krs 4: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 24 s
Krs 5: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks jokaiseen seur. 3 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 30 s
Krs 6: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks jokaiseen seur. 4 s:aan*, toista *-* krs loppuun =36 s
Krs 7: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks jokaiseen seur. 5 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 42 s
Krs 8-20: 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
Krs 21: *Kavenna 1 ks seur. ks:aan, 1 ks jokaiseen seur. 5 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 36 s.
Krs 22: 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
Krs 23: *Kavenna 1 ks seur. ks:aan, 1 ks jokaiseen seur. 4 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 30 ks.
Krs 24: 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
Krs 25: *Kavenna 1 ks seur. ks:aan, 1 ks jokaiseen seur. 3 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 24 ks.
Krs 26: 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
Krs 27: *Kavenna 1 ks seur. ks:aan, 1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 18 ks.
Krs 28: 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
Krs 29: *Kavenna 1 ks seur. ks:aan, 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 12 ks.
Krs 30: Virkkaa kaikki ks kaksittain yhteen = 6 ks.
Katkaise lanka ja ompele langanpäällä viim. 6 s yhteen. Päättele langanpäät.
KÄSIVARRET
Virkkaa 2 joka eläimelle.
Vastaavalla värillä ja virkkuukoukulla nro 3.5: Tee taikasilmukka.
Virkkaa 6 ks silmukkaan. Virkkaa 1 ks joka ks:aan, krs loppuun, kunnes työ on noin 12 cm.
Katkaise lanka, vedä läpi ja ompele toinen pää kiinni. Päättele langanpäät.
JALKATERÄT JA SÄÄRET
Virkkaa 2 joka eläimelle.
Jalkapohja: Värillä 1 ja virkkuukoukulla nro 4, virkkaa 7 kjs.
Krs 1: Virkkaa 1 ks jokaiseen kjs:aan, viim. kjs:aan virkataan 4 ks (kärki), käännä työ ja jatka virkaten kjs-ketjun toiseen laitaan, 1
ks jokaiseen ja 2 ks viimeiseen, 1 ps 1. ks:aan = 15 ks (Ks. kuvat 1-3 viim. sivulla).
Krs 2: Virkkaa 1 kjs, aloita samasta s:sta kuin ps, virkkaa 1 ks joka ks:aan, mutta kärjen 4 s:aan virkataan 2 ks jokaiseen, jatka
virkaten 1 ks joka ks:aan ja lopuksi 2 ks 2 viim. ks:aan (keskitaka), 1 ps 1. ks:aan = 21 ks.
Krs 3: Virkkaa 1 kjs, virkkaa sitten koko krs s:n takareunasta + ed. krs:n s:sta: 1 ks joka ks:aan, kärkeen ed. krs:lla 8 lisätyn s:n 3.
ja 6. s:aan virkataan 2 ks samaan ks:aan = 23 ks.
Jalkaterän sivut:
Krs 4: Virkkaa 1 kjs, 1 ks joka ks:aan, 2 ks yhteen ed. krs:n 2 kärkilisäyksessä = 23 ks. Jatka virkkaamatta ps krs:n lopussa.
Virkkaa 3 ks, käännä.
Krs 5: Virkkaa 1 kjs, 2 ks yhteen, 11 ks, käännä.
Krs 6-7: Virkkaa 1 kjs, 2 ks yhteen alussa ja lopussa, muissa 1 ks joka ks:aan. Sivut muodostuvat kapeneviksi, käännä.
Krs 8: Virkkaa 1 kjs, 2 ks yhteen, 1 ks joka ks:aan = 7 ks. Jatka samaan suuntaan, virkkaa 1 kjs, 1 ks toisen sivun 1. ks:aan.
Sääri: Jatka virkaten kierteisenä (ei ps krs:n lopussa), 1 ks joka ks:aan (8 ks) noin 15 cm, mitta kantapäästä. Katkaise lanka.
Jalkaterän päällys: Jalkaterän päällä aukossa on 8 ks. Aloita oikeasta laidasta (kärki sinua kohti).
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Krs 1: Vedä lanka ja virkkaa 1 kjs, sitten 1 ks samaan s:aan, 2 ks yhteen, 2 ks, 2 ks yhteen, 1 ks = 6 ks, käännä.
Krs 2: Virkkaa 1 kjs, 1 ks joka ks:aan, käännä.
Krs 3: Virkkaa 1 kjs, 2 ks yhteen, 2 ks, 2 ks yhteen = 4 ks, käännä.
Krs 4: Virkkaa 1 kjs, 2 ks yhteen 2 krt = 2 ks, käännä.
Krs 5: Virkkaa 1 kjs, 2 ks.
Katkaise lanka niin pitkäksi, että voit ommella osat yhteen.
PÄÄ - HIIRET, KOIRA
Värillä 1 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa 4 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *Lisää 1 ks joka ks:aan*, toista *-* krs loppuun = 8 s.
Krs 3: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 4: *1 ks seur. s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 12 s.
Krs 5: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 6: *1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 16 s.
Krs 7: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 8: 3 ks, *1 ks seur. s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt, 5 ks = 20 s.
Krs 9: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 10: 3 ks, *1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt, 5 ks = 24 s.
Krs 11: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 12: 3 ks, *1 ks jokaiseen seur. 3 s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt, 5 ks = 28 s.
Krs 13: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 14: 10 ks, *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt, 10 ks = 32 s.
Krs 15-16: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 17: *1 ks jokaiseen seur. 7 s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt = 36 s.
Krs 18: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 19: *1 ks jokaiseen seur. 7 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 32 s.
Krs 20: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 21: *1 ks jokaiseen seur. 6 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 28 s.
Krs 22: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun. Aloita pään täyttäminen vanulla – täytä kuono hyvin!
Krs 23: *1 ks jokaiseen seur. 5 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 24 s.
Krs 24: *1 ks jokaiseen seur. 4 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 20 s.
Krs 25: *1 ks jokaiseen seur. 3 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 16 s.
Krs 26: *1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 12 s. Täytä pää kokonaan.
Krs 27: Virkkaa kaikki ks kaksittain yhteen = 6 ks.
Katkaise lanka ja ompele langanpäällä viim. 6 s kiinni. Päättele langanpäät.
PÄÄ - LAMMAS, KISSA
Värillä 1 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa 4 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *Lisää 1 silmukka joka silmukkaan*, toista *-* krs loppuun = 8 s.
Krs 3: *1 ks seur. s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 12 s.
Krs 4: *1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 16 s.
Krs 5: 3 ks, *1 ks seur. s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt, 5 ks = 20 s.
Krs 6: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 7: 3 ks, *1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt, 5 ks = 24 s.
Krs 8: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 9: 3 ks, *1 ks jokaiseen seur. 3 s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt, 5 ks = 28 s.
Krs 10: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 11: 10 ks, *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt, 10 ks = 32 s.
Krs 12-13: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 14: *1 ks jokaiseen seur. 7 s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* vielä 3 krt = 36 s.
Krs 15: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 16: *1 ks jokaiseen seur. 7 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 32 s.
Krs 17: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 18: *1 ks jokaiseen seur. 6 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 28 s.
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Krs 19: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun. Aloita pään täyttäminen vanulla – täytä kuono hyvin! Krs 20: *1 ks jokaiseen
seur. 5 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 24 s.
Krs 21: *1 ks jokaiseen seur. 4 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 20 s.
Krs 22: *1 ks jokaiseen seur. 3 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 16 s.
Krs 23: *1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* vielä 3 krt = 12 s. Täytä pää kokonaan.
Krs 24: Virkkaa kaikki ks kaksittain yhteen = 6 ks.
Katkaise lanka ja ompele langanpäällä viim. 6 s kiinni. Päättele langanpäät.
HÄNTÄ - HIIRET
Värillä 1 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Virkkaa kjs-ketju, 42 kjs.
Krs 1: Käännä ja virkkaa 1 ks 3. kjs:aan koukusta lukien. Virkkaa vielä 39 ks.
Krs 2: Virkkaa 2 kjs (kääntösilmukat), käännä ja virkkaa 39 ks.
Katkaise lanka ja jätä niin, että se riittää hännän ompelemiseen. Ompele häntä pitkältä sivulta yhteen.
HÄNTÄ – KOIRA, KISSA
Värillä 1 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa 4 ks taikasilmukkaan.
Toista krs 1 kunnes häntä on noin 20 cm.
Katkaise lanka ja vedä läpi, päättele langanpäät.
KORVAT – HIIRET, LAMMAS
Virkkaa 2 korvaa joka eläimelle.
Värillä 3 (hiiri) tai värillä 1 (lammas) ja virkkuukoukulla nro 3.5: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa 5 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *Lisää 1 ks joka ks:aan*, toista *-* krs loppuun = 10 s.
Krs 3: *1 ks seur. s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 15 s.
Krs 4: *1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 20 s.
Hiiret: Vaihda väri 1.
Krs 5 (lyhytkrs): Virkkaa 18 ks, 1 kjs, käännä.
Krs 6: 18 ks, katkaise lanka, vedä läpi ja päättele langanpäät.
KORVAT - KOIRA
Virkkaa 2 kpl. Koiran korvat virkataan kierteisenä! Värillä 1 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa 6 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *Lisää 1 ks joka ks:aan*, toista *-* krs loppuun = 12 s.
Krs 3: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 18 s.
Krs 4-7: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Krs 8: *Kavenna 1 ks, 7 ks*, toista *-* 1 kerran = 16 s.
Krs 9: 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 10: *Kavenna 1 ks, 6 ks*, toista *-* 1 kerran = 14 s.
Krs 11: 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 12: *Kavenna 1 ks, 5 ks*, toista *-* 1 kerran = 12 s.
Krs 13: 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 14: *Kavenna 1 ks, 4 ks*, toista *-* 1 kerran = 10 s.
Krs 15: 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Katkaise lanka, vedä läpi ja ompele alareuna kiinni. Päättele langanpäät.
KORVAT - KISSA
Virkkaa 2 kpl. Kissan korvat virkataan kierteisenä! Värillä 1 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa 4 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *Lisää 1 ks joka ks:aan*, toista *-* krs loppuun = 8 s.
Krs 3: *3 ks, lisää 1 ks*, toista *-* vielä 1 kerran = 10 s.
Krs 4: *4 ks, lisää 1 ks*, toista *-* vielä 1 kerran = 12 s.
Krs 5: *5 ks, lisää 1 ks*, toista *-* vielä 1 kerran = 14 s.
Krs 6: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Katkaise lanka ja vedä läpi. Ompele korvan alareuna kiinni. Päättele langanpäät.
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HAME - TYTTÖHIIRI, TYTTÖKISSA
Värillä 2 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Virkkaa 42 kjs ja sulje renkaaksi 1 ps:lla.
Krs 1-3: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Krs 4: *Virkkaa 1 ks jokaiseen seur. 6 s:aan, lisää 1 ks*, toista *-* krs loppuun = 48 s.
Krs 5: *Virkkaa 1 ks jokaiseen seur. 7 s:aan, lisää 1 ks*, toista *-* krs loppuun = 54 s.
Krs 6: *Virkkaa 1 ks seur. s:aan, lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 81 s.
Krs 7: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Krs 8: *Lisää 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 162 s.
Katkaise lanka, vedä läpi ja päättele langanpäät.
HIUSNAUHA – TYTTÖHIIRI, TYTTÖKISSA
Punainen marja (virkkaa 1 kumpaankin hiusnauhaan):
Marja virkataan kierteisenä! Tee taikasilmukka punaisella minipuuvillalangalla ja virkkuukoukulla nro 3.Jätä langanpää, jolla täytät
marjan.
Krs 1: Virkkaa 4 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: Lisää 1 ks joka ks:aan = 8 ks.
Krs 3: 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
Krs 4: *2 ks yhteen*, toista *-* krs loppuun = 4 ks.
Katkaise lanka.
Laakerinlehti (virkkaa 2 kumpaankin hiusnauhaan):
Vihreällä minipuuvillalangalla ja virkkuukoukulla nro 3: Virkkaa 10 kjs.
Lehden ensimmäinen sivu:
Virkkaa 1 ks 2. kjs:aan koukusta lukien, jatka sitten 1 ks, 1 pp, 1 p, 2 p samaan s:aan, 1 p, 1 pp, 2 ks.
Virkkaa 1 kjs kulman pyöristämiseksi!
Jatka virkaten lehden toiseen sivuun:
2 ks, 1 pp, 1 p, 2 p samaan s:aan, 1 p, 1 pp, 2 ks.
Virkkaa 1 ps kjs-ketjun alkuun, jotta lehti sulkeutuu. Älä päätä – älä käännä työtä, vaan jatka lehden ympäri samaan suuntaan kuin
aiemmin!
Viimeinen krs: Virkkaa 1 ps, (1 ks, 2 kjs, 1 ps 2. kjs:aan koukusta lukien, 1 ks), *1 ps jokaiseen seur. 2 s:aan, (1 ks, 2 kjs, 1 ps 2.
kjs:aan koukusta lukien, 1 ks)*, toista *-* vielä 5 krt, tee 1 ps viim. s:aan.
Katkaise lanka, vedä läpi ja päättele langanpäät.
Ompele lehdet paikoilleen, niin että ne ovat eri suuntiin ja toistensa päällä (ks. kuva). Kiinnitä marja keskelle.
Nauha: Värillä 2 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Virkkaa 42 kjs. Sulje ketju renkaaksi 1 ps:lla ja virkkaa 1 krs ks.
Katkaise lanka, vedä läpi ja päättele langanpäät.
TONTTULAKKI - POIKAHIIRI, KOIRA
Värillä 2 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Virkkaa 42 kjs, sulje renkaaksi 1 ps:lla.
Krs 1-2: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Krs 3 (reikä korvaa varten): Virkkaa 11 ks, 7 kjs, jätä väliin 7 ks ja jatka 8. s:sta koukusta lukien, 6 ks, 7 kjs, jätä väliin 7 ks ja jatka
8. s:sta koukusta lukien, 11 ks.
Krs 4: 1 ks joka ks:aan/kjs:aan, krs loppuun.
Krs 5: 11 ks, *2 ks yhteen*, toista *-* vielä 9 krt, 11 ks = 32 s.
Krs 6 (lyhytkrs): Virkkaa 5 ks, käännä.
Krs 7 (lyhytkrs): 1 kjs (kääntösilmukka), 10 ks, käännä.
Krs 8 (lyhytkrs): 1 kjs, 10 ks, 1 ps, käännä.
Krs 9 (lyhytkrs): 1 kjs, 11 ks, 1 ps, käännä.
Krs 10 (lyhytkrs): 1 kjs, 12 ks, 1 ps, käännä.
Krs 11 (lyhytkrs): 1 kjs, 13 ks, 1 ps, käännä.
Krs 12 (lyhytkrs): 1 kjs, 14 ks, 1 ps, käännä.
Krs 13 (lyhytkrs): Virkkaa krs valmiiksi näin: 17 ks, 1 ps, 7 ks.
Krs 14-16: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Krs 17: *1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* krs loppuun = 24 s. Krs 18: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Krs 19: *1 ks seur. s:aan, kavenna 1 ks*, toista *-* krs loppuun = 16 s.
Krs 20-21: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Krs 22: *2 ks yhteen*, toista *-* krs loppuun = 8 ks.
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Krs 23-24: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Krs 25: *2 ks yhteen*, toista *-* krs loppuun = 4 ks.
Katkaise lanka, vedä läpi ja ompele kärki kiinni. Päättele langanpäät.
LIIVI - LAMMAS
Värillä 5 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Virkkaa 44 kjs. Sulje renkaaksi 1 ps:lla.
Krs 1: 1 ks jokaiseen kjs:aan, krs loppuun.
Vaihda väri 6.
Krs 2: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Vaihda väri 5.
Krs 3-5: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Vaihda väri 6.
Krs 6: 1 ks joka ks:aan, krs loppuun.
Vaihda väri 2.
Krs 7-9: 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Vaihda väri 6.
Krs 10: 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Vaihda väri 5.
Krs 11: 1 ks jokaiseen s:aan, krs loppuun.
Krs 12: 1 ks, *2 ks yhteen, 5 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ks = 38, käännä.
Aloita virkkaaminen edestakaisin, muodostuu takahalkio.
Krs 13: Virkkaa 1 kjs (kääntösilmukka), 38 ks, käännä.
Krs 14: 1 kjs, 1 ks, *2 ks yhteen, 4 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ks = 32 s, käännä.
Krs 15: 1 kjs, virkkaa 32 ks, käännä.
Krs 16: 1 kjs, 1 ks, *2 ks yhteen, 3* toista *-* krs loppuun, 1 ks, käännä. = 26 s Vaihda väri 6.
Krs 17: 1 kjs, virkkaa 4 ks, tee kädentie virkkaamalla 4 kjs ja virkkaa sitten ks 6. ks:aan koukusta lukien, 7 ks, 4 kjs (kädentie), jatka
6. ks:sta, 3 ks = 24 s, käännä.
Vaihda väri 5.
Krs 18: 1 kjs, 24 ks. Älä katkaise lankaa!
Tee napituslenkki näin:
Virkkaa 5 kjs, kiinnitä 1 ps:lla samaan silmukkaan. Katkaise lanka ja päättele.
Kirjaile sydän värillä 2, ketjupistoin tai virkkaamalla silmukkapistoja (kuvan sydän on virkattu silmukkapistoin). Värillä 7 ja
virkkuukoukulla nro 3.5: Virkkaa reunus liivin helmaan, yksi krs ks.
Päättele langanpäät.
KAULALIINA – KOIRA
Värillä 2 ja virkkuukoukulla nro 3.5: virkkaa 45 kjs.
Krs 1: Virkkaa 1 ks 2. kjs:aan koukusta lukien, virkkaa vielä 43 ks, käännä.
Vaihda väri 6.
Krs 2: 1 kjs (kääntösilmukka), 44 ks, käännä.
Vaihda väri 5.
Krs 3: 1 kjs, 44 ks.
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
TUKKA - LAMMAS
Värillä 7 ja virkkuukoukulla nro 3.5: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa 6 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *Lisää 1 silmukka jokaiseen silmukkaan*, toista *-* krs loppuun = 12 s.
Krs 3: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks seur. s:aan*, toista *-* krs loppuun = 18 s.
Krs 4: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks jokaiseen seur. 2 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 24 s.
Krs 5: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks jokaiseen seur. 3 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 30 s.
Krs 6: *Lisää 1 ks seur. s:aan, 1 ks jokaiseen seur. 4 s:aan*, toista *-* krs loppuun = 36 s.
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
KORISKENGÄT
Virkkaa 2 kenkää joka eläimelle. Katso kuvat seur. sivulla.
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Pohja:
Virkkaa 10 kjs värillä 8 ja virkkuukoukulla nro 2.5.
Krs 1: Aloita 3. kjs:sta ja virkkaa 1 pp jokaiseen kjs:aan (kuva 1), mutta viim. kjs:aan virkataan 4 pp (kärkilisäys), jatka virkaten kjsketjun toiseen reunaan 1 pp jokaiseen kjs:aan (kuva 2), viim. kjs:aan virkataan 2 pp (kantapäälisäys), lopuksi 1 ps 2. kjs:aan = 20
pp (kuva 3).
Krs 2: Virkkaa 2 kjs, 1 pp 1. pp:een, 2 pp 2. pp:een, sitten 1 pp jokaiseen pp:een kärkeen asti, jossa virkataan 2 pp jokaiseen 4
keskimmäiseen pp:een (kärki), jatka virkaten toiseen reunaan 1 pp jokaiseen pp:een, 2 viim. pp:een virkataan 2 pp kumpaankin
(kanta), lopuksi 1 ps krs:n alun 2. kjs:aan = 28 pp.
Krs 3: Virkataan kuten krs 2 = 36 pp (kuva 4).
Krs 4-5 (pohjan reuna, kuvat 5-6): Virkkaa 2 kjs, sitten 1 pp jokaiseen pp:een (ilman lisäyksiä) silmukan takareunasta sekä työn
nurjalla olevasta s:sta (silmukka ed. krs:lla), kummankin krs:n lopussa 1 ps krs:n alun 2. kjs:aan.
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Kärki:
Kärjen virkkaaminen aloitetaan 2 keskimmäisestä s:sta (kuva 7).
Krs 1: Työnnä koukku oikeanpuoleisen s:n takareunasta sekä sen nurjalla olevasta s:sta, vedä lanka värillä 8 ja virkkaa 1 kjs, sitten
1 ks samaan pp:een ja 1 ks seur. pp:een = 2 ks, käännä.
Krs 2: Virkkaa 1 kjs, 2 ks joka ks:aan = 4 ks, käännä.
Krs 3: Virkkaa 1 kjs, 2 ks 1. s:aan, 1 ks joka ks:aan, 2 ks viim. ks:aan = 6 ks, käännä.
Krs 4: Virkkaa kuten krs 3 = 8 ks, käännä.
Katkaise lanka. Ompele kärjen sivut pohjan reunoihin nurjalta s:n takareunoista, käytä 3 s pohjan mol. reunoista (kuva 8).
Päättele langanpäät.
Varsi:
Krs 1: Aloita kärjen oikeasta laidasta ja työnnä koukku 1. pp:een s:n takareunasta sekä sen takana nurjalla olevasta s:sta (kuva 9),
vedä lanka värillä 9 ja virkkaa 1 kjs, sitten 1 ks samaan pp:een, virkkaa sen jälkeen 1 ks jokaiseen pp:een kärjen toiseen laitaan
asti, käännä.
Krs 2-3: Virkkaa 1 kjs, 1 ks joka ks:aan, s:n molempien reunojen läpi, käännä.
Krs 4-7 (viisto etureuna): Virkkaa 1 kjs, 2 ks yhteen joka krs:n alussa ja lopussa (= 2 s vähemmän joka krs:lla), ja 1 ks joka ks:aan
niiden välissä, s:n molempien reunojen läpi, käännä.
Krs 8-10: Virkkaa 1 kjs, 1 ks joka ks:aan, käännä. Katkaise lanka ja päättele.
Ompele varren suorat reunat (3 ens. krs) kärkeen kiinni nurjalta (kuva 11). Päättele langanpäät.
Reunus: Värillä 8 virkataan 1 krs ks varren sivuihin ja yläreunaan, virkkaa ”kulmassa” 2 ks (kuva 12).

VIIMEISTELY
Jalkaterä: Täytä kärki vanulla ja ompele jalkaterän yläosa kiinni nilkkaan ja sivuihin, ks. piirros. Kiinnitä jalat vartaloon, aika eteen,
niin että ne roikkuvat laidan yli. Laita kengät jalkoihin. Leikkaa kaksi noin 20 cm pitkää kengännauhaa ja pujota neulalla paikoilleen.
Solmi rusetille.
Pää: Kirjaile silmät, kuono ja suu kuvan mukaan, ks. seuraava sivu. Ompele pää kiinni vartaloon. Kiinnitä korvat päähän.
Häntä: Kiinnitä häntä vartalon taakse.
Tyttöhiiri, tyttökissa: Kiinnitä lehtikoriste ja marja hiusnauhaan (ks. kuva) ja päättele langanpäät. Aseta nauha paikoilleen päähän.
Pue hame päälle.
Poikahiiri, poikakoira: Aseta lakki päähän. Solmi kaulahuivi koiran kaulaan.
Lammas: Ompele tukka paikoilleen kuvan mukaan. Pue liivi päälle.
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Vihjeeksi
Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.
Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai
paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.
Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.
Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.
Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat
itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin
vaatteen mitat.
Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse
ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.
Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset
vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti
ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin
mittoihin.

Lyhenteet
NEULOMINEN
cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, kav = kavennus, k-o = kiertäen oikein, krs = kerros,
krs:n = kerroksen, krt = kertaa, lis = lisäys, lk = langankierto, ns = nurja silmukka/nurjat silmukat, o = oikea silmukka/oikeat
silmukat, p = puikko/puikot, reunas = reunasilmukka, sileä = sileä neule, s = silmukka/silmukat, seur = seuraava, s-kaari =
silmukkakkaari, takakpl = takakappale, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus
VIRKKAUS
cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kav = kavennus, kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, krs = kerros, krt =
kerta/kertaa, krs:n = kerroksen, ks = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis = lisäys, lk = langankierto, puolip = puolipylväs, p =
pylväs, pp = pitkäpylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, reunas = reunasilmukka, seur = seuraava, s =
silmukka/silmukat, takakpl = takakappale
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