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PUNAHILKKA-SADUN KÄSINUKET

Soft Cotton (100 % puuvillaa. Noin 50 g = 80 m)
Noin 18 s x 18 krs virkkuukoukulla 4 mm = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Noin 18 (20) cm
Noin 17 (18) cm
Väri 1: noin 75 (100) g (väri 8808, pun)
Väri 2: noin 75 (125) g (väri 8843, ruskea)
Väri 3: noin 25 (35) g (väri 8801, musta)
Väri 4: noin 10 (15) g (väri 8824, keltainen)
Väri 5: noin 25 (35) g (väri 8836, harmaa)
Väri 6: noin 30 (40) g (väri 8856, beige)
Väri 7: noin 50 (75) g (väri 8860, vihreä)
Väri 8: noin 40 (40) g (väri 8800, valkoinen)
4 mm
Hieman täytettä – esim. jäännöslankoja.
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VIHJEEKSI

• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
• Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö
neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

LYHENTEET

s = silmukka, kjs = ketjusilmukka, ks = kiinteäsilmukka, ps = piilosilmukka, p = pylväs, krs = kerros, kjs-kaari =
ketjusilmukkakaari

OHJEET

Käsinukkeja voi tehdä 2 kokoa, jotta koko perhe voi olla mukana leikissä. Nuket virkataan osittain edestakaisin osittain
ympyrää. Käännyttäessä virkataan krs:n alkuun 1 ketjusilmukka. Kun virkataan ympyrää, kerrokset jatkuvat kierteisinä.
Kavennus: Virkkaa 2 s yhteen.
Lisäys: Virkkaa 2 s samaan s:aan.
Ohje merkkien välissä (*-*) toistetaan krs loppuun. Tarkista oikea silmukkamäärä joka krs:n jälkeen.

PERUSOHJE
KAIKKI NUKET

Aloitetaan alhaalta: Virkkaa 32 (38) kjs + 1 kjs käännökseen. Virkkaa 32 (38) ks. Sulje työ renkaaksi ja virkkaa 16 (19)
krs = yhteensä 17 (20) krs. Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.

KÄSIVARSI, etuosa

Virkkaa 8 (10) kjs (= toinen käsivarsi), virkkaa 16 (19) s vartaloon, virkkaa 8 (10) kjs (= toinen käsivarsi). Nyt on 32 (39)
s. Käännökseen 1 kjs ja virkkaa 6 (7) krs. Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.

KÄSIVARSI, takaosa

Virkkaa 8 (10) ks etuosan käsivarren alareunaan. Virkkaa 16 (19) s vartaloon, jatka 8 (10) ks toisen käsivarren alareunaan
= 32 (39)s. Käännökseen 1 kjs ja virkkaa 6 (7) krs. Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.

PÄÄ

Virkataan vartalon yläosaan. Jätä väliin käsivarsien silmukat ja virkkaa näin: Jätä väliin ens. 9 (12) s (= käsivarsi), virkkaa
14 (15) ks (= pään etuosa). Krs:n 9 (12) viim. s ei virkata. Jätä väliin käsivarren s kuten toisella puolella ja virkkaa
vartalon toiselle puolelle: 14 (15) ks (= pään takaosa) = päässä yhteensä 28 (30) ks.
Aloita virkkaaminen pään toisesta laidasta. Virkkaa yhteensä 11 (12) krs.
Seur. krs: *2 s yhteen, 10 (11) ks, 2 s yhteen* = 24 (26) s.
Seur. krs: *2 s yhteen, 8 (9) ks, 2 s yhteen* = 20 (22) s.
VAIN iso nukke: *2 s yhteen, 7 ks, 2 s yhteen* = 18 s.
MOLEMMAT KOOT: Seur. krs: *2 s yhteen* = 10 (9) s.
Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi. Ompele aukko kiinni.
Viimeistely: Ompele kummankin käsivarren yläreuna.
Kirjaile kasvot ja kiinnitä hiukset. Katso jokaisen nuken tarkemmat ohjeet.

PUNAHILKKA

Vartalo ja käsivarret virkataan värillä 1.
Pää: Virkkaa 9 (10) krs värillä 6. Loppuosa virkataan hiusten värillä (väri 4).

PUNAHILKAN HIUKSET

Hiukset värillä 4: Leikkaa noin 40 (46) langanpätkää, 25-30 cm pitkiä. Ompele 3 lankaa joka krs:n läpi (väri 4) + 1-2 krs
hiusrajan alapuolelle takana. Ompele langat pään keskiosaan, jotta muodostuu jakaus, ks. kuvasta. Ompele sen jälkeen
yksi lanka (väri 4) 2 ks:n alitse pään mol. puolille. Näillä langoilla hiukset solmitaan, jotta voit tehdä saparot tai palmikot.
Leikkaa hiukset haluamasi mittaisiksi.

PUNAHILKAN PÄÄHINE

Virkataan värillä 1. Virkkaa 11 (14) kjs + 1 kjs käännökseen. Virkkaa 34 (38) krs = 11, (14) s. Lankaa ei katkaista ja yhdistä
takasauma virkkaamalla 1 ks joka krs:lle. Ompele päähine kiinni Punahilkan vartalon ja pään rajaan.

PUNAHILKAN ESSU

Sama kummassakin koossa. Virkataan värillä 8. Virkkaa 42 kjs. Käännä ja virkkaa 11 ks. Kjs-ketjun loppuosa muodostaa
essun solmimisnauhan. Virkkaa sen jälkeen 10 krs, jokaisella 11 ks. Virkkaa lopuksi 31 kjs (essun toinen solmimisnauha).
Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi. Rypytä essun yläreunaa hieman. Ompele essun sivut vartaloon ja solmi taakse rusetti.

PUNAHILKAN KORI

Sama kummassakin koossa. Virkataan värillä 5. Virkkaa 2 kjs.
Krs 1: Virkkaa 6 ks ens. kjs:aan.
Krs 2: 2 ks joka s:aan = 12 s
Krs 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* = 18 s
Krs 4: *2 ks, 2 ks seur. s:aan* = 24 s
Krs 5: *7 ks, 2 ks seur. s:aan* = 27 s
Krs 6 – 9: 1 ks joka s:aan = 27 s
Krs 10: *7 ks, 2 ks yhteen* = 24 s
Krs 11: 2 ks, 9 kjs, jätä väliin 2 s, 10 ks, 9 kjs, jätä väliin 2 s, 7 ks, lopuksi 1 ps.
Krs 12: 1 ks joka ks:aan, 11 ks joka kjs-kaareen. Krs:n loppuun 1 ps. Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.

ISOÄITI

Vartalo virkataan värillä 7. Käsivarret virkataan värillä 1.
Pää: Virkkaa 9 (10) krs värillä 6. Loppuosa virkataan hiusten värillä (väri 5)
Hiukset värillä 5: Leikkaa noin 40 (46) langanpätkää, 25-30 cm pitkiä. Ompele 3 langanpätkää joka krs:n läpi (väri 5) +
1-2 krs hiusrajan alapuolelle takana. Ompele langat pään keskiosaan, jotta muodostuu jakaus, ks. kuvasta. Ompele sen
jälkeen yksi lanka (väri 5) 2 ks:n alitse pään mol. puolille. Näillä langoilla hiukset solmitaan, jotta voit tehdä saparot
tai palmikot.

ISOÄIDIN ESSU

Sama kummassakin koossa. Virkataan aloittaen sivulta värillä 8.
Virkkaa 12 kjs + 1 kjs käännökseen.
Virkkaa 4 krs, luo 4 kjs (=rintalappu) + 1 kjs käännökseen = 16 s. Virkkaa 7 krs = 16 s.
Virkkaa 12 ks, käännä = 12 s.
Virkkaa 3 krs = 12 s.
Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi. Rypytä essun yläreunoja ja ompele Isoäidin vartaloon.

ISOÄIDIN YÖMYSSY

Sama kummassakin koossa. Virkataan värillä 8. Aluksi 2 kjs.
Krs 1: Virkkaa 6 ks ens. kjs:aan = 6 s.
Krs 2: 2 ks joka s:aan = 12 s
Krs 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* = 18 s
Krs 4: *2 ks, 2 ks seur. s:aan* = 24 s
Krs 5: *3 ks, 2 ks seur. s:aan* = 30 s
Krs 6: *4 ks, 2 ks seur. s:aan* = 36 s
Krs 7: *5 ks, 2 ks seur. s:aan* = 42 s
Krs 8: *6 ks, 2 ks seur. s:aan* = 48 s
Krs 9: *2 ks, 2 ks yhteen, 2 ks yhteen* = 32 s
Krs 10: 1 ks joka s:aan = 32 s
Krs 11: 3 kjs (vastaa 1 p), 2 p joka s:aan krs loppuun.
Krs 12: Virkkaa rapusilmukoita (= ks vasemmalta oikealle). Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi.

METSÄSTÄJÄ

Vartalo virkataan värillä 3. Käsivarret virkataan värillä 7.
Pää: Virkkaa 9 (10) krs värillä 6.
Pään loppuosa = Hattu virkataan värillä 7.

HUOM!

Molemmat koot: Hatun 2. krs:lla virkataan VAIN silmukoiden takareunasta. Etureunoihin virkataan myöhemmin hatun
lieri.

PIKKU METSÄSTÄJÄN
HATTU

ISON METSÄSTÄJÄN
HATTU

Virkkaa 3 krs = 28 s.
Krs 4: *2 s yhteen, 10 ks, 2 s yhteen* = 24 s.
Krs 5: *2 s yhteen, 8 ks, 2 s yhteen* = 20 s.
Krs 6: *2 s yhteen* = 10 s. Katkaise lanka, vedä viim. s:n läpi ja ompele aukko kiinni.
Virkkaa 4 krs = 30 s.
Krs 5: *2 s yhteen, 11 ks, 2 s yhteen* = 26 s.
Krs 6: *2 s yhteen, 9 ks, 2 s yhteen* = 22 s.
Krs 7: *2 s yhteen, 7 ks, 2 s yhteen* = 18 s.
Krs 8: *2 s yhteen* = 9 s.
Katkaise lanka, vedä viim. s:n läpi ja ompele aukko kiinni.

LIERI

Sama kummassakin koossa. Virkataan samalla värillä kuin hattu. Nyt virkataan krs:n 2 etureunoista.
Virkkaa 1 ps ens. s:aan + 2 kjs (vastaa 1 p), 1 p samaan s:aan, *1 p seur. s:aan, 2 p seur. s:aan*. Lopuksi 1 ps krs:n alun
2. kjs:aan. Lieri on valmis.

METSÄSTÄJÄN HIUKSET

Hiukset värillä 2: Leikkaa noin 40 (46) langanpätkää, 9-11 cm pitkiä. Kiinnitä langat hapsuiksi, 2 krs hatun alapuolelle.
Kiinnitä hapsut yksi kerrallaan: Taita langanpätkä kahtia, pujota lenkki virkkuukoukun avulla silmukan alitse. Työnnä
molemmat langanpäät lenkin lävitse ja kiristä. Toista samalla tavoin koko krs. Katso kuva. Leikkaa halutun mittaisiksi.

METSÄSTÄJÄN LAUKKU

Sama kummassakin koossa. Virkataan värillä 2. Virkkaa 10 kjs + 1 kjs käännökseen. Virkkaa 28 krs = 10 s. Katkaise lanka
ja päätä. Taita laukusta noin 10 krs alas ja virkkaa sivut yhteen. Aloita laukun toisesta alakulmasta. Virkkaa 1 ks joka
krs:lle = 10 ks. Virkkaa 35 kjs (olkaremmi). Jatka virkaten laukun toinen sivu yhteen = 10 ks. Katkaise lanka ja vedä viim.
s:n läpi.

SUSI

Koko susi virkataan värillä 2. Virkkaa vartalo, käsivarret ja pää perusohjeen mukaan. Kuono, korvat ja häntä samalla
tavoin kummassakin koossa.

SUDEN SUU/KUONO

Aluksi 2 kjs.
Krs 1: 6 ks ens. kjs:aan = 6 s.
Krs 2: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* = 9 s.
Krs 3: *2 ks, 2 ks seur. s:aan* = 12 s.
Krs 4: *3 ks, 2 ks seur. s:aan* = 15 s.
Krs 5 + 6: 1 ks joka s:aan = 15 s.
Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi. Kirjaile kuononpää mustaksi. Täytä kuonoa hieman ja ompele paikalleen.

SUDEN KORVAT

Aluksi 4 kjs + 1 kjs käännökseen. Virkkaa 4 krs = 4 s
Krs 5: Jätä väliin 1. s, virkkaa 3 ks.
Krs 6: Jätä väliin 1. s, virkkaa 2 ks.
Krs 7: Jätä väliin 1. s, virkkaa 1 ks. Katkaise lanka ja vedä viim. s:n läpi. Virkkaa toinen korva samalla tavoin. Ompele
korvat paikalleen suden päähän.

SUDEN HÄNTÄ

Aluksi 6 kjs + 1 kjs käännökseen. Virkkaa 6 ks, sulje renkaaksi ja virkkaa 2 krs = 6 s.
Krs 3: *1 ks, 2 ks seur. s:aan* = 9 s.
Krs 4 + 5: Virkkaa 1 ks joka s:aan = 9 s.
Krs 6: *2 ks, 2 ks seur. s:aan* = 12 s.
Krs 7 – 9: 1 ks joka s:aan = 12 s.
Krs 10: *2 ks, 2 s yhteen* = 9 s.
Krs 11: 1 ks joka s:aan = 9 s.
Krs 12: *1 ks, 2 s yhteen* = 6 s.
Krs 13: 1 ks joka s:aan = 6 s.
Katkaise lanka. Kiristä viimeiset s yhteen ja päättele. Täytä häntää hieman ja ompele paikalleen vartalon taakse.
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