VIRKATUT KISSAT
Malli Lankava, Taina Westman
Koko pituus n. 27 cm.
Lanka 30 g valkoista (55) tai 30 g mustaa (60), 20 g
sinistä (236), 20 g limenvihreää (612) ja 5 g roosaa
(647). Alize Cotton Gold -lankaa (55 % puuvilla, 45
% akryyli, 100 g = n. 330 m).
Virkkauskoukku 2,75 tai 2,5 mm käsialan mukaan
Muuta vanua täyttämiseen
Lyhenteet kjs = ketjusilmukka, ks = kiinteä silmukka,
ps = piilosilmukka, kavenna 2 ks yhteen = vie koukku s:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä se s:n läpi, vie
koukku seuraavan s:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä läpi, ota taas lanka koukulle ja vedä se koukulla
olevien 3 s:n läpi.
Työohje Virkkaa kaikki osat spiraalina eli sulkematta
kerroksia piilosilmukalla.
Jalat: Virkkaa kaikki osat spiraalina eli sulkematta
kerroksia piilosilmukalla. Tee valkoisesta (mustasta)
langasta sormen ympärille lankalenkki eli taikarengas.
1. krs: virkkaa renkaaseen 1 kjs ja 5 ks.
2. krs: 2 ks jokaiseen s:aan = 10 s.
3. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-* krs loppuun = 15 s.
4.-17. krs: 15 ks. Katkaise ja päättele lanka. Tee toinen jalka samoin mutta älä katkaise lankaa, vaan aloita vartalo
näin: virkkaa krs:n loppuun (= jalan jatkoksi) 5 kjs, ota toinen jalka ja virkkaa sen päättelykohdasta lähtien 15 ks.
Merkitse sitten jalkojen väliin virkatun kjs-ketjun 3. s (= krs:n vaihtumiskohta) ja jatka vartalo näin:
1. krs: 40 ks.
2. krs: 20 ks, 2 ks samaan s:aan, 19 ks. = 41 s.
3. krs: 41 ks.
4. krs: 19 ks, 2 ks samaan s:aan, 2 ks, 2 ks samaan s:aan, 18 ks = 43 s.
5. krs: 43 ks.
6. krs: 21 ks, 2 ks samaan s:aan, 21 ks = 44 s.
7. krs: 44 ks.
8. krs: 20 ks, 2 ks samaan s:aan, 3 ks, 2 ks samaan s:aan, 19 ks = 46 s.
9. krs: 46 ks.
10.-25. krs: 46 ks sinisellä (limenvihreällä). Raidoita valkoisen kissan paita näin: *2 krs sininen, 1 krs lime*, toista
*-* vielä 3 kertaa ja virkkaa loppu sinisellä. Jätä sininen (lime) lanka odottamaan pään ja vartalon yhdistämistä.
Päättele muut langat tässä vaiheessa ja täytä jalat ja vartalo.
Pää Aloita korvista.
1. krs: Virkkaa valkoisella (mustalla) langalla taikarenkaaseen 1 kjs ja 4 ks.
2. krs: 4 ks.
3. krs: 2 ks jokaiseen s:aan = 8 s.
4. krs: 8 ks.
5. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *–* krs loppuun = 12 s.
6. krs: 12 ks.
7. krs: *2 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *–* krs loppuun = 16 s.
8. krs: 16 ks.
Katkaise ja päättele lanka. Tee toinen korva samoin mutta älä katkaise lankaa vaan virkkaa korvan jatkoksi 8 kjs (=
korvien väli). Ota sitten mukaan toinen korva ja virkkaa sen päättelykohdasta lähtien 16 ks, sitten 8 ks kjs-ketjuun ja
laita langanpätkä kerroksen vaihtumiskohdan (= pään takaosa) merkiksi 4. ja 5. kjs:n väliin
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Jatka spiraalina ja aloita pää.
1.-2. krs: 48 ks.
3. krs: 12 ks, 2 ks samaan s:aan, 22 ks, 2 ks samaan
s:aan, 12 ks = 50 s.
4. krs: 50 ks.
5. krs: 13 ks, 2 ks samaan s:aan, 22 ks, 2 ks samaan
s:aan, 13 ks = 52 s.
6.–9. krs: 52 ks.
10. krs: 13 ks, kavenna 2 ks yhteen, 22 ks, kavenna 2
ks yhteen, 13 ks = 50 s.
11. krs: 50 ks.
12. krs: *10 ks, kavenna 2 ks yhteen, 1 ks, kavenna 2
ks yhteen, 10 ks*, toista *–* vielä kerran = 46 s.
13.–16. krs: 46 ks. Katkaise ja päättele lanka.
Posket: Virkkaa 2 pyöreää palaa poskiksi.
1. krs: Virkkaa roosalla langalla renkaaseen 1 kjs ja 5 ks.
2. krs: 2 ks jokaiseen s:aan = 10 s.
3. krs: *1 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *–* krs loppuun, 1 ps = 15 s. Jätä loppuun. 10 cm lankaa poskien
ompelua varten.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Käpälät 1. krs: Virkkaa taikarenkaaseen 1 kjs ja 5 ks.
2. krs: 2 ks jokaiseen s:aan = 10 s.
3.–22. krs: 10 ks. Jätä loppuun n. 15 cm lankaa ompelua varten.
Viimeistely Ompele posket paikoilleen ja päättele langat pään sisälle. Kirjo roosalla langalla 6 pitkää pistoa
viuhkamaisesti samasta pisteestä, korvien kärjistä kohti
niiden alareunaa. Kirjo myös kuono ja silmät. Täytä korvat ja pään yläosa.
Virkkaa tämän jälkeen pää ja vartalo yhteen odottamassa olevalla sinisellä (limenvihreällä) langalla näin: virkkaa vastakkaiset s:t kiinteillä silmukoilla pareittain yhteen ja täytä pää loppuun, ennen kuin suljet kerroksen
kokonaan. Jatka virkkaamalla vielä 2 krs kiinteitä silmukoita puseron kaulusta varten.
Katkaise ja päättele lanka. Täytä käpälät vain kärjestä
eli n. 7. kerrokseen saakka. Ompele käpälät paidan sivuille kaulukseen alle.

