MOHAIRNALLE
Malli Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Koko 45 cm
Lanka 100 g tummanruskeaa (321), tummanharmaata (319) tai vaaleanruskeaa (333) Lankavan Esito-lenkkimohairia. Virkkaukseen 50 g harmaanruskeaa (7072),
luonnonmustaa (7070) tai ruskeaa (7073) Esito-huopalankaa.
Sukkapuikot ja virkkauskoukku nro 2,5 -3.
Muut tarvikkeet ruskeaa puuvillakangasta, vanua,
mustaa puuvillalankaa, 2 muovisilmää, 4 nappia ja satiininauha.
Sileä neule suljettuna Jaa silmukat 4 puikolle ja neulo
kaikki kerrokset oikein.
Tiheys 10 cm = 22 s ja 47 krs
Työohje Leikkaa puuvillakankaasta kaavan mukaiset
kappaleet. Lisää kaavoihin 0,5 cm:n saumanvarat. Ompele kappaleet. Käännä ja täytä kappaleet vanulla. Ompele tassujen täyttöaukot käsin. Neulo turkkipalat lenkkimohairista.
Etutassut (2 kpl) Luo sukkapuikoille 20 s ja neulo mallineuletta 19 cm.
Takatassut (2 kpl) Luo 24 s ja neulo mallineuletta 22
cm.
Vartalo Luo 44 s ja neulo mallineuletta 20 cm.
Pää Luo 40 s ja neulo mallineuletta 12 cm.
Kaula Luo 10 s ja neulo mallineuletta 2 cm.
Häntä Luo 10 s ja neulo mallineuletta 3 cm. Virkkaa
tassujen anturat, kuono, korvat ja silmäluomet huopalangasta.
Etuanturat Virkkaa 2 pyöreää palaa. Aloitusketjuun 5
kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla.
1. krs: 12 ks renkaaseen.
2. krs: 2 ks jokaiseen silmukkaan (=24 ks).
3. krs: 24 ks.
4. krs: Toista *1 ks, 2 ks samaan s:aan.* (=36 ks).
5. krs: 36 ks. Päättele lanka.
Taka-anturat Virkkaa 2 soikeaa palaa. Aloitusketjuun 8
kjs, käänny ja virkkaa ketjuun 7 ks. Aloita soikion virkkaaminen
2. krs: 4 ks ketjun päähän, 7 ks, ketjun toiseen päähän
4 ks, 7 ks.
3. krs: Toista 2 kertaa * jokaiseen päätysilmukkaan 2 ks
(=8 ks), 7 ks*.
4. krs: 1 ks jokaiseen s:aan (=30 ks). Päättele lanka.
Kuono Virkkaa aloitusketjuun 5 kjs ja sulje se renkaaksi
ps:lla. 1. krs: 12 ks renkaaseen (=24 s).
2. krs: 2 ks jokaiseen s:aan.
3.-8. krs: 24 ks.
Korvat Virkkaa 2 soikeaa palaa. Aloitusketjuun 6 kjs,
käänny ja virkkaa ketjuun 5 ks. Aloita ovaalin virkkaaminen.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

2. krs: 2 ks ketjun päähän, 5 ks, ketjun toiseen päähän
2 ks, 5 ks.
3. krs: Toista 2 kertaa *päätysilmukoihin 2 ks (=4 ks), 5
ks*.
4. krs: Toista 2 kertaa *päätysilmukoihin 2 ks (=8 ks), 9
ks*. Taita korvat keskeltä kahtia ja ompele niiden kaarevat reunat yhteen.
Silmäluomet 7 kjs aloitusketjuun, käänny ja virkkaa 6
ks. Päättele lanka.
Viimeistely Ompele ensin kaulan neulospala kangaspäähän. Ompele kaulan alareuna vartaloon. Huom.
Aseta pään ja vartalon saumat eri suuntiin siten, että vartalon sauma kulkee selkärangan suuntaisesti ja
pään sauma korvasta korvaan. Päällystä vartalo neulospalalla ja ompele alaosa kiinni. Päällystä pää ja ompele se vartalon neulospalaan. Kaulaneule jää vartalon
ja pään neulospalojen alle ja näin kaulasta tulee tukeva. Neulaa päälaki kiinni. Täytä ja ompele kuono paikoilleen. Kiinnitä silmät neulokseen päälaen kautta ja
ompele päälaki kiinni. Ompele korvat paikoilleen. Kirjo kuonoon kirsu ja suu mustalla puuvillalangalla. Kiinnitä silmäluomet. Päällystä tassut neulospaloilla ja ompele palojen reunat kiinni. Kiinnitä tassut vartaloon pitkällä
neulalla ja kestävällä langalla. Peitä kiinnityskohdat napeilla. Kiinnitä häntä muutamalla pistolla ja sido kaulaan
rusetti.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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