SORMIVIRKATTU PANDA-NALLE
Malli Lankava, Anna Luomajärvi
Koko n. 50 cm
Lanka 200 g vaaleaa kermaa (62) ja 200 g mustaa (60)
Alize Puffy -lankaa (100 % mikropolyesteri, 100 g = n. 9
m).
Muuta 2 valkoista nappia ja 6-8 mm virkkauskoukku
kappaleiden yhdistämiseen.
Tiheys 6 s ja 14 krs = 10 cm
Työohje Avaa langan ensimmäinen silmukkalenkki suoraksi, katkaisemalla sitä koossa pitävä sidelanka silmukan välistä. Tee näin myös aina kerän lopussa ja
seuraavan kerän alussa. Se helpottaa lankojen yhdistämistä ja päättelyä.
Pää: Laske vaaleasta langasta aloitusketjuksi 4 silmukkaa ja yhdistä ketju renkaaksi näin: solmi avattu lanka
umpisolmulla ketjun ensimmäisen ja viimeisen silmukan
väliin. Aloita sormivirkkaus spiraalina.
1. krs: Päätä kaikki silmukat näin: pujota 2. s ensimmäisen läpi, 3. s toisen läpi jne. kunnes jäljellä on 1 s.
2. krs: Lisää 1 s jokaiseen s:aan näin: pujota 2 kerältä
tulevaa silmukkaa takakautta jokaisen päätellyn silmukan etureunan läpi = 6+1 s.
3. krs: Päätä s:t kuten 1. krs:lla. Toista 1.-2. krs:t vielä
kerran = 12+1 s.
6. krs: *Neulo 1 s, lisää 1 s*, toista *-* krs loppuun =
18+1 s.
7. krs: Päätä s:t.
8. krs: *Virkkaa 2 s, lisää 1 s*, toista *-* = 24+1 s.
9. krs: Päätä s:t.
10. krs: *Virkkaa 3 s, lisää 1 s*, toista *-* = 30+1 s.
11. krs: Päätä s:t.
12. krs: Virkkaa s:t.
Toista kerroksia 11. ja 12. vielä 4 kertaa ja virkkaa lopuksi 11. krs eli päätä s:t. Aloita sitten kavennukset.
22. krs: *Virkkaa 3 s, kavenna 1 s (= pujota kerältä tuleva s kahden päätellyn s:n läpi)*, toista *-* krs loppuun =
24+1 s.
23. krs: Päätä s:t.
24. krs: *Kavenna 1 s, virkkaa 2 s*, toista *-* = 18+1 s.
25. krs: Päätä s:t.
26. krs: *Virkkaa 1 s, kavenna 1 s*, toista *-* =12+1 s.
27. krs: Päätä kaikki s:t. Jätä pää odottamaan.
Vartalo: Laske vaaleasta langasta aloitusketjuksi 4 s ja yhdistä se renkaaksi. Virkkaa 1.-9. krs:t pään ohjeella.
10. krs: Virkkaa s:t.
11. krs: Päätä s:t.
12. krs: *Virkkaa 2 s, lisää 1 s*, toista *-* = 32+1 s.
13. krs: Päätä s:t.
14. krs: Virkkaa s:t.
15. krs: Päätä s:t. Toista 14.-15. krs:ia vielä 9 kertaa.
34. krs: *Virkkaa 2 s, kavenna 1 s*, toista *-* = 24+1 s.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

35. krs: Päätä s:t.
36. krs: Virkkaa s:t.
37. krs: Päätä s:t.
38. krs: *Kavenna 1 s, virkkaa 2 s*, toista *-* = 18+1 s.
39. krs: Päätä s:t. Toista 38.-39. krs:ia kunnes jäljellä on 12+1 s. Virkkaa lopuksi vielä kaikki s:t. Täytä sitten pää ja
vartalo ja yhdistä ne toisiinsa näin: pujotta vartalon s:t pään vastakkaisten s:oiden läpi. Päätä lopuksi s:t. Katkaise
ja avaa seuraava kerältä tuleva s, vedä se viimeisen s:n läpi ja päättele lanka kaulan sisälle.
Etutassut: Laske langasta aloitusketjuksi 4 s ja yhdistä se renkaaksi.
1. krs: Päätä aloitusrenkaan s:t.
2. krs: Lisää 1 s jokaiseen s:aan näin: pujota 2 kerältä tulevaa silmukkaa takakautta jokaisen päätellyn s:n etureunan läpi = 6+1 s.
3. krs: Päätä s:t.
4. krs: *Virkkaa 1 s, lisää 1 s*, toista *-* = 9+1 s.
5. krs: Päätä s:t.
6. krs: Virkkaa s:t. Toista 5.-6. krs:ia vielä 8 kertaa. Katkaise lanka ja jätä avoimet s:t odottamaan. Tee toinen tassu
samoin.
Takatassut: Laske langasta aloitusketjuksi 4 silmukkaa ja yhdistä se renkaaksi.
1. krs: Päätä kaikki s:t.
2. krs: Lisää 1 s jokaiseen s:aan = 6+1 s. Toista 1.-2. krs:t vielä kerran = 12+1 s.
5. krs: Päätä s:t.
6. krs: Virkkaa s:t. Toista 5.-6. krs:ia vielä 8 kertaa. Katkaise lanka ja ja jätä avoimet s:t odottamaan. Tee toinen tassu samoin.
Korvat: Laske mustasta langasta aloitusketjuksi 4 s ja yhdistä se renkaaksi. Virkkaa 1.-6. krs:t takatassun ohjeella.
Toista sitten 5.-6. krs:ia vielä 3 kertaa. Taita korva kahtia np:t vastakkain ja pujota vastakkaiset silmukkaparit toistensa läpi = 6+1 s. Katkaise lanka ja jätä avoimet s:t odottamaan. Tee toinen korva samoin.
Kuono: Laske vaaleasta langasta aloitusketjuksi 4 s ja yhdistä ketju renkaaksi. Virkkaa 1.-5. krs:t takatassun ohjeella.
6. krs: *Virkkaa 2 s, lisää 1 s*, toista *-* = 12+1 s.
7. krs: Päätä s:t.
8. krs: Virkkaa s:t. Toista 7.-8. krs vielä kerran. Katkaise lanka ja jätä avoimet s:t odottamaan.
Silmien taustat: Laske mustasta langasta aloitusketjuksi 4 s ja yhdistä se renkaaksi. Virkkaa 1.-4. krs etutassun
ohjeella = 9+1 s. Katkaise lanka ja jätä avoimet s:t odottamaan. Tee toinen kpl samoin.
Viimeistely Kiinnitä tassut vartaloon sekä korvat ja silmien taustat päähän näin: neulaa yhdistettävä osa oikeaan
kohtaan, pujota sen lenkit vartalon läpi ja päättele s:t kuten virkatessa. Vedä lopuksi katkaistu lanka viimeisen s:n
läpi ja päättele lanka. Ompele napit silmiksi. Avaa lopuksi mustasta langasta muutama silmukka suoraksi ja ompele
tai pujota koukulla kuonoon kirsu.
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