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Virkatut hyljeveljekset

Pieni kuutti

Tarvikkeet:

20 g valkoista villa-, puuvilla- tai akryylilankaa (esim. Famos Monaco, Novita Wool,
Cortelle Fleur)
pieni pätkä mustaa villalankaa
3 mm virkkuukoukku tai käsialan mukaan
n. 20 g pumpulia
(halutessasi 1 hakaneula kiinnitysmekanismia varten)

Vartalo

Tee 20 ketjusilmukkaa ja yhdistä ne renkaaksi piilosilmukalla. Virkkaa 2 cm puolipylväin
ja lisää sitten 10 silmukan välein 1 silmukka. Jatka taas puolipylväiden virkkaamista 12
cm ajan ja aloita sitten kavennukset (koko työn pituus on nyt 14 cm): *kavenna 1 s, virk-
kaa 1 puolipylväs* (toistuu koko kerroksen ajan). Virkkaa 1 välikerros puolipylväin ja
toista edellisen kavennuskerroksen mallia jälleen yhden kerroksen ajan. Tee jälleen yksi
välikerros puolipylväin ja kavenna seuraavalla kerroksella joka kerralla 1 silmukka pois.
Toista tätä kunnes pötkön pää on umpinainen, katkaise lanka ja päättele.

Evät

Virkkaa 6 kiinteää silmukkaa hylkeen vartaloon alkaen n. 5 cm päähän kuonosta. Virkkaa
3 kerrosta kiintein silmukoin edestakaisin (virkkaa 1 kerros, käännä työ, virkkaa jälleen 1
kerros) ja jatka sen jälkeen kiinteiden silmukoiden tekemistä siten, että jätät aina ensim-
mäisen reunasilmukan virkkaamatta käännettyäsi työn. Näin evä kapenee kärkeään kohti
niin, että siitä tulee kolmion muotoinen. Kokonaisuudessaan evästä pitäisi tulla 4 cm mit-
tainen. Katkaise lanka ja päättele työ.

Toista toimenpide vartalon toisella puolella.

http://bambupuikot.blogspot.com


© Copyright Elina Norros 2006
http://bambupuikot.blogspot.com
Ohjeen kaupallinen käyttö on kielletty.

Pyrstö

Jaa vartalon avoin pää keskeltä kahteen osaan (katso että evät jäävät sivulle) ja aloita toi-
sella puolikkaalla renkaan virkkaaminen puolipylväin. Virkkaa puolipylväitä 3 cm ja
virkkaa sitten kiintein silmukoin renkaan reunat päältä yhteen. Katkaise lanka ja päättele
työ.

Ennen toisen pyrstönpuolikkaan tekemistä täytä kuutin vartalo pumpulilla. Peräpäähän on
hyvä laittaa vähän vähemmän vanua, niin vartalo ikään kuin mataloituu luontevasti pyrs-
töä kohden. Pyrstöä ei täytetä pumpulilla. Kun täyttämistoimenpide on valmis, virkkaa
pyrstön toinen puolikas samoin kuin edellinen.

Naama ja viikset

Vedä virkkuukoukulla n. 2,5 cm mittainen pätkä mustaa villalankaa kuutin kuononpään
läpi, solmi umpisolmulle ja pura langankierteet siten, että säikeet hapsottavat erillään.
Ompele kuutille myös silmät toisella pätkällä mustaa villalankaa.

Kiinnitysmekanismi (mahdollinen, ei välttämätön)

Kuutista voi halutessaan tehdä myös laukkuun, takkiin tms. kiinnitettävän rintaneulaver-
sion. Tällöin ompele kuutin vatsapuolelle kiinni hakaneula.

Kuutin isoveli

Tarvikkeet:

25 g valkoista villa-, puuvilla- tai akryylilankaa (esim. Famos Monaco, Novita Wool,
Cortelle Fleur)
pieni pätkä mustaa villalankaa
3 mm virkkuukoukku tai käsialan mukaan
n. 25 g pumpulia

Toimi samoin kuin pientä kuuttia tehdessäsi, mutta tee aloitusrenkaaseen 31 ketjusilmuk-
kaa, virkkaa 4 cm puolipylväin ennen lisäyksiä, aloita kavennukset kun koko työn pituus
on 20 cm ja tee yksi kavennuskerros mallia ”1 kavennus, 1 puolipylväs” enemmän kuin
pienen kuutin ohjeessa. Sijoita isoveljen evät alkamaan 8,5 cm päähän kuonosta ja aloita
ne virkkaamalla 12 kiinteää silmukkaa kuuden sijaan. Isoveljen evän pituudeksi tulee 7
cm.

Isoveljen pyrstön pituus on 6 cm. Isoveljen pyrstönpuolikkaat voi myös halutessaan täyt-
tää kevyesti vanulla. Tästä hylkeestä tulee jo sen verran iso, etten suosittele sen kiinnit-
tämistä kassiin, takkiin tms.
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