KINDER-KAMUT
Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko kork. 5 cm
Lanka 10 g valkoista (9001), 10 g keltaista (9034), 10 g oliivinvihreää (9041), 10 g vihreää (9044), 10 g harmaata
(9092) ja 10 g mustaa (9999) Lankavan Esito-virkkauslankaa (100 % puuvilla, 200 g = n. 675 m).
Virkkauskoukku 2,5 mm tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet saranallisia kindermunia 4 kpl ja kaksiosaisia saranattomia 1 kpl (= hiiri), silmäneula, ompelulankaa ja kuumaliimapistooli.
Alaosa Tee lenkkialoitus eli taikarengas (= kierrä lanka
1-2 kertaa etusormen ympäri, vie koukku lenkin läpi, ota
juokseva lanka koukulle ja vedä koukku eteen, ota taas
lanka koukulle ja vedä se koukulla olevan s:n läpi).
1. krs: Virkkaa renkaaseen 10 ks. Vedä langan päästä ja kiristä rengas umpeen. Merkitse vielä viimeinen s
kerroksen vaihtumiskohdaksi. Jatka sitten spiraalina eli
sulkematta kerroksia. 2. krs: 2 ks jokaiseen s:an = 20
s. 3. krs: 20 ks. 4. krs: *2 ks samaan s:an, 2 ks*, toista
*-* vielä 5 kertaa, 2 ks samaan s:aan, 1 ks = 27 s. 5.-14.
krs: 27 ks. Jätä loppuun n. 10 cm lankaa pään ja alaosan ompeluun.
Pää 1 Tee lenkkialoitus. 1. krs: Virkkaa renkaaseen 10
ks. 2. krs: 2 ks jokaiseen s:an = 20 s. 3. krs: 20 ks.
4. krs: *2 ks samaan s:an, 2 ks*, toista *-* vielä 5 kertaa, 2 ks samaan s:aan, 1 ks = 27 s. 5.-10. krs: 27 ks.
Ompele pää alaosaan 5-6 vuoropistolla.
Pää 2 Virkkaa aloitusketjuun 27 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. 2.-9. krs: 27 ks. Käännä np päälle ja virkkaa reunan
vastakkaiset s:t piilosilmukoin yhteen.
Silmät Virkkaa kissalle, ankalle ja hiirelle valkoiset ja pupulle mustat silmät näin: virkkaa taikarenkaaseen 1 kjs, 8
ks ja 1 ps 1. kjs:an. Vedä langan päästä ja kiristä rengas. Virkkaa pöllölle valkoiset silmät näin: virkkaa taikarenkaasen 2 kjs, 12 puolip ja 1 ps 2. kjs:an. Vedä langan päästä ja kiristä rengas. Ota sitten pätkä mustaa lankaa ja solmi
sen keskelle 2-3 solmua. Pujota langanpäät silmien keskeltä np:lle, solmi ne yhteen ja lyhennä langat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Ankka Virkkaa keltaisella langalla alaosa ja pää 1. Virkkaa sitten pään alareunan keskelle nokka näin: *4 ks ja
1 kjs kääntymiseen*. Käänny ja toista *-*. Käänny taas,
jätä 1 s väliin, virkkaa 2 ks ja 1 ps viimeiseen s:an. Jatka virkkaamalla koko reunan ympäri 1 krs piilosilmukoita. Vahvista nokkaa vielä samalla, kun päättelet langan.
Ompele silmät paikoilleen.
Hiiri (kissanlelu) Virkkaa hiiren vartalo yhtenäisenä palana näin: Virkkaa ensin alaosan ohjeella 4 krs. 5.-19.
krs: 27 ks.
Korvat Virkkaa sekä harmaalla että vaaleanpunaisella langalla 2 samanlaista palaa näin: tee lenkkialoitus ja
virkkaa renkaaseen 4 kjs, 12 pp ja 1 ps 4. kjs:an. Ompele kappaleet vastakkain mutta jätä loppuun 0,5 cm
aukko korvien ompelua varten.
Häntä Virkkaa aloitusketjuun 20 kjs, 1 ps 2. kjs:anja 19
ps. Jätä alkuun ja loppuun lankaa hännän sitomiseen.
Merkitse hännän paikka. Vie sitten langanpäät yhden
silmukan molemmilta puolilta np:lle ja solmi ne yhteen.
Viimeistely Laita saranattoman muovikuoren sisälle tiuku tai herne. Laita ”helistin” päällisen sisään. Ompele
yläreuna kiinni. Taita ja ompele sauman molempiin päihin korvakkeet, kuten huuhkajalla. Ompele sitten pyöreät korvat näiden päälle.
Huuhkaja Virkkaa oliivinvihreällä alaosa ja vaaleanvihreällä pää 2.
Siivet Virkkaa mustalla langalla taikarenkaaseen 2 kjs,
2 puolip, 2 p, 1 pp, 1 kolmoisp, 1 kjs, 1 kolmoisp, 1 pp,
2 p, 3 puolip ja 1 ps 2. kjs:an. Jätä loppuun lankaa siiven ompeluun. Virkkaa toinen siipi samoin. Ompele silmät pään alareunaan ja siivet alaosan yläreunaan. Taita
ja ompele pään yläreunan kulmista korvakkeet muutamalla pistolla kuvan mukaan.
Kissa Virkkaa mustalla langalla alaosa ja pää 2.
Häntä Virkkaa aloitusketjuun 17 kjs. 1. krs: 1 ks 3.
kjs:an, 6 ps ja 8 ks. Jätä alkuun ja loppuun lankaa sitomiseen. Vie langanpäät yhden silmukan molemmilta
puolilta alaosan np:lle ja solmi ne yhteen. Lyhennä päät.
Taita ja ompele pään yläreunan kulmista korvakkeet
muutamalla pistolla kuvan mukaan. Tee vaaleanpunaisella langalla korvien sisäosat muutamalla pistolla.
Pupu Virkkaa alaosa, pää 1 ja korvat valkoisella langalla.
Korvat Virkkaa aloitusketjuun 10 kjs. 1. krs: 1 ks 3. kjs:an, 1 ks, 6 pp, 5 p viimeiseen s:an, jatka virkkaamalla ketjun toiseen reunaan 6 pp ja 2 ks.
Häntä Virkkaa ensin aloitusketjuun 4 kjs ja sitten pallosilmukka näin: tee 1. kjs:an 6 viimeistä langankiertoa vaille olevaa pylvästä ja vedä lanka kerralla kaikkien koukulla olevien 8 s:n läpi. Ompele silmät, korvat ja häntä paikoilleen. Tee vaaleanpunaisella langalla kuono muutamalla pistolla.
Viimeistely Päättele langat. Laita limaa muovikuoren yläosan keskelle ja vedä päällinen paikoilleen. Alaosaa ei tarvitse liimata.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

