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VAUVALLE ELÄINTOSSUT

Soft Cotton (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
Noin 18 x 19-20 krs virkkuukoukulla nro 3.5 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 3 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
50-56(62-68)74-80(86-92) cm
Noin 8(10)12(14) cm
Leijona: Noin 100 g (väri 8874, kelt.) + hieman mustaa, valk. ja ruskeaa
Elefantti: Noin 100 g (väri 8836, harmaa) + hieman mustaa ja valk.
Koira: Noin 100 g (väri 8802, l.valk.) + hieman mustaa ja valk.
Kauris: Noin 100 g (väri 8843, ruskea) + hieman mustaa ja valk.
Nro 3.5
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• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
• Neulo aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys.
Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.

LYHENTEET

ks=kiinteäsilmukka, kjs=ketjusilmukka, ps=piilosilmukka, p=pylväs

OHJEET

Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka ja Työnnä koukku silmukkaan, langankierto ja vedä lanka koukulla olevien silmukan läpi.
Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä 1 s (= 2 s koukulla), tee langankierto, vedä lanka 2 s:n läpi.
Pylväs (p): Tee langankierto, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä 1 s (= 3 s koukulla), tee langankierto, vedä lanka 2
ens. s:n läpi, tee langankierto, vedä lanka loppujen s:iden läpi.
Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan, tee langankierto ja vedä lanka silmukan läpi ja koukulla olevan s:n läpi.
Virkkaa kierteisesti: Kun virkataan kierteisesti, joka kerrosta ei suljeta, vaan jatketaan virkaten ympäri, ympäri. Siksi
voi olla hyödyllistä merkitä kerroksen aloituskohta.
Lisää 1 ks: Virkkaa 2 ks samaan s:aan.
Kavenna 1 ks: Virkkaa 2 ks yhteen näin: *Työnnä koukku seur. ks:aan, vedä lanka*, toista *-* kerran, tee 1 langankierto
ja vedä lanka kaikkien koukulla olevien 3 s:n läpi.
Taikasilmukka: Katso ohje viim. sivulla.

TOSSUT

HUOM! Virkataan kierteisesti – ks. ohjeet.
Virkkuukoukulla nro 3,5 ja eläimen värillä: Virkkaa ketjuun 10 (12) 16 (20) kjs.
Krs 1: Käännä ja virkkaa 2 ks aloittaen 2. s:aan koukusta lukien, virkkaa sitten 1 ks jokaiseen seur. 7 (9) 13 (17) kjs:aan, ja lopuksi
4 ks viim. s:aan, (aseta merkki näiden 4 ks:n keskelle = keskietu), Jatka sitten virkaten toiseen laitaan 1 ks seur. 7 (9) 13 (17) kjs:aan,
lopuksi 2 ks viim. kjs:aan, aseta merkki näiden 2 silmukan jälkeen (= keskitaka) ja tee 1 ps kerroksen 1. kjs:aan = 22 (26) 34 (42) ks.
Krs 2-3: Virkkaa kierteisesti 1 ks joka ks:aan, ja lisää samalla 1 ks kummankin merkin mol. puolin virkkaamalla 2 ks ks:aan
ennen ja jälkeen merkin.
Krs 4: Virkkaa kierteisesti 1 ks joka ks:aan, ja lisää samalla 1 ks etukeskimerkin mol. puolin, virkkaamalla 2 ks ks:aan
ennen ja jälkeen merkin = 32 (36) 44 (52) ks.
Virkkaa 3 (4) 6 (7) krs 1 ks joka ks:aan.
Kavennuskrs: Virkkaa kierteisesti 1 ks joka ks:aan, ja kavenna samalla 2 ks etukeskimerkin mol. puolin, virkkaamalla 2
ks yhteen, 2 krt - ennen ja jälkeen merkin. (4 s on kavennettu.)
Toista kavennuskrs vielä 2 krt = 20 (24) 32 (40) ks.
Virkkaa 1 krs 1 ks joka ks:aan. Lopuksi 1 ps kerroksen 1. ks:aan.
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Leijona ja elefantti: Puno 2 nyöriä (noin 4 cm pitkiä) ja kiinnitä ”hännäksi” tossun taakse.

LEIJONA
PÄÄ

HARJAS

ELEFANTTI
PÄÄ

Virkkuukoukulla nro 3,5 ja keltaisella: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa sitten 6 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *2 ks joka s:aan* toista *-* krs loppuun = 12 s
Krs 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* toista *-* krs loppuun = 18 s
Korvat: *[1 ps, 1 ks, 1 ps] samaan s:aan*, virkkaa 3 ps kasvojen reunaan, toista *-* vielä 1 kerran.
Virkkuukoukulla nro 3,5 ja ruskealla: Tee 1 kjs johonkin kohtaan kasvojen reunaan s:n takareunasta, *virkkaa sitten [1
ks, 1 p, 1 ks] samaan s:aan, 1 ps seur. s:aan* toista *-* krs loppuun. Lopuksi 1 ps samaan s:aan kuin ens. kjs tehtiin.
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Kirjaile kasvot kuvan mukaan.
Virkkuukoukulla nro 3,5 ja harmaalla: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa sitten 6 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *2 ks joka s:aan* toista *-* krs loppuun = 12 s
Krs 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* toista *-* krs loppuun = 18 s
Kärsä: Jatka virkaten 8 kjs ketjuksi. Käännä ja virkkaa 1 ks aloittaen 2. s:sta koukusta lukien, 3 ks, 3 p. Päätä kärsä 1
ps:lla 2. s:aan kjs-ketjun aloituskohdasta.

KORVAT

KOIRA
PÄÄ

KAURIS
PÄÄ

VIIMEISTELY

(Tee 2 korvaa)
Virkkuukoukulla nro 3,5 ja harmaalla: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa sitten 6 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *2 ks joka s:aan* toista *-* krs loppuun = 12 s
Krs 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* toista *-* krs loppuun = 18 s
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Kiinnitä korvat pään taakse. Kirjaile kasvot kuvan mukaan.
Virkkuukoukulla nro 3,5 ja luonnonvalkoisella: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa sitten 6 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *2 ks joka s:aan* toista *-* krs loppuun = 12 s
Krs 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* toista *-* krs loppuun = 18 s
Korva: * Virkkaa 8 kjs ketjuksi, käännä ja virkkaa 1 p aloittaen 3. s:aan koukusta lukien, 2 p, 2 ks, 1 ps samaan s:aan,
josta kjs-ketju alkoi*, virkkaa 3 ps koiran kasvojen reunaa pitkin, toista *-* vielä 1 kerran.
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Kirjaile kasvot kuvan mukaan.
Virkkuukoukulla nro 3,5 ja ruskealla: Tee taikasilmukka.
Krs 1: Virkkaa sitten 7 ks taikasilmukkaan.
Krs 2: *2 ks joka s:aan* toista *-* krs loppuun = 14 s
Krs 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* toista *-* krs loppuun = 21 s
Kuono: Virkkaa edelleen 4 ks, käännä ja virkkaa 3 ks, käännä ja virkkaa 2 ks, lopuksi 1 ps. Jatka sitten virkaten 14 ks
kuonon reunaan ja edelleen pään reunaan ja päälaelle.
Korvat: *Virkkaa 5 kjs ketjuksi, käännä, tee 1 ks aloittaen 2. s:aan koukusta lukien, tee 2 ks,* tee 1 ks seur. ks:aan pään
päällä, toista *-* vielä 1 kerran, lopuksi 1 ps.
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Kirjaile kasvot kuvan mukaan.
Kiinnitä päät tossuihin kuvan mukaan.
Päättele langanpäät.

Taikasilmukka – kohta kohdalta

1. Muotoile lanka taikasilmukaksi niin, että
pitkä lanka kulkee lyhyen ylitse. Lyhyt
langanpätkä on kämmenen päällä.

2. Työnnä virkkuukoukku taikasilmukkaan...

3. ...ja vedä lanka läpi silmukaksi.

4. Tee langankierto...

5. ...ja vedä lanka silmukan läpi (=1 kjs).

6. Työnnä koukku taikasilmukkaan
(molempien lankojen alitse)...

7. ...ja vedä lanka läpi (=2 s koukulla)...

8. Tee langankierto ja vedä lanka
molempien s:iden läpi...

9. ... =1 ks.

10. Jatka virkaten tarvittava määrä
ks taikasilmukkaan.

11. Pidä työstä kiinni ja vedä lyhyestä langasta, 12. Työ sulkeutuu eikä 13. Lopuksi 1 ps 1.
niin että taikasilmukka pienenee.
keskellä jää reikää.
ks:aan. Kiristä vielä
hieman lyhyttä lankaa.
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