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91252  PITKÄSÄÄRINEN ENKELI & TONTTU 
LANGAT  Molly (100% akryyliä. Kerässä noin 50 g = 50 m)
 Tindra (100% akryyliä. Kerässä noin 50 g = 90 m)
 Nora (80% viskoosia, 20% polyesteriä. Kerässä noin 25 g = 100 m)
 Mini Bomull (100% puuvillaa. Kerässä noin 10 g = 34 m)
LANKAVAIHTOEHTO  Mini Bomull Nova
MITAT (A,B)  Vartalon korkeus: Noin 18 cm. Jalkojen pituus: Noin 15 cm
MITAT (C)  Noin 5½ x 5½ x 4 cm
LANGANMENEKKI (A)  Väri 1: Noin 100 g (väri 35002)
 Väri 3: Noin 30 g (väri 35023)
 Väri 4: Noin 20 g (väri 61201)
 Väri 5: Noin 10 g (väri 14342)
 Väri 6: Noin 15 g valk. Mini Bomull -lankaa
 Noin 10 g kelt. Mini Bomull -lankaa hiuksia varten
 Hieman punaista Mini Bomull -lankaa kaulanauhaan
 Hieman mustaa Mini Bomull -lankaa silmiä varten
LANGANMENEKKI (B)  Väri 1: Noin 30 g (väri 35021)
 Väri 2: Noin 50 g (väri 35005)
 Väri 3: Noin 30 g (väri 35023)
 Väri 4: Noin 20 g (väri 61201)
 Väri 5: Noin 15 g valkoista Mini Bomull -lankaa
 Väri 6: Noin 15 g punaista Mini Bomull -lankaa
LANGANMENEKKI (C)  Väri 1: Noin 30 g (väri 35002)
 Väri 2: Noin 5 g (väri 14342)
 Hieman punaista Molly-lankaa pakettinaruksi (väri 35005)
VIRKKUUKOUKKU Nro 4.5 ja 2.5
TARVIKKEET Täytevanua, muovikuulia (painoksi jalkoihin ja takamukseen) tilaa esim. www.pandurohobby.se, kangaspala tai  
 muovipussi, jonne kuulat laitetaan, hieman mustaa ja valkoista ompelulankaa silmiä varten ja neulemerkiksi.

DESIGN & OHJE  Linda Brodin/Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
SUOMENNOS Irma Sinerkari

LYHENTEET kjs=ketjusilmukka, ks=kiinteäsilmukka, pp=puolipylväs, p=pylväs, 2p=pitkäpylväs, ps=piilosilmukka, krs=krs

VIRKKAUSOHJEET Ketjusilmukka (kjs): Tee langasta silmukka ja työnnä virkkuukoukku silmukkaan, tee langankierto ja vedä lanka koukulla  
 olevan silmukan läpi. Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan, tee langankierto ja vedä lanka silmukan läpi  
 ja saman tien virkkuukoukulla olevan s:n läpi. Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä lanka (= 2 s  
 koukulla), tee langankierto, vedä lanka 2 s:n läpi. 2 ks yhteen (kavennus): Virkkaa 2 ks yhteen näin: työnnä koukku seur.  
 s:aan, vedä lanka (= 2 s koukulla), työnnä koukku seur. s:aan, vedä lanka (= 3 s koukulla), langankierto ja vedä lanka  
 koukulla olevien 3 s:n läpi (= 1 s). 2 ks samaan ks:aan (lisäys): Virkkaa 1 ks, työnnä koukku samaan ks:aan ja virkkaa  
 toinen ks. Puolipylväs (pp): Tee langankierto, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä lanka (= 3 s koukulla), tee langankierto,  
 vedä lanka 3 s:n läpi. Pylväs (p): Tee langankierto, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä lanka (= 3 s koukulla), tee  
 langankierto, vedä lanka 2 ens. s:n läpi, tee langankierto, vedä lanka loppujen silmukoiden läpi. 
 Pitkäpylväs (2p): Tee kaksi langankiertoa, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä lanka (= 4 s koukulla), tee langankierto, vedä  
 lanka 2 ens. s:n läpi, tee langankierto, vedä lanka seur. 2 s:n läpi, tee langankierto, vedä lanka loppujen silmukoiden läpi.  
 Taikasilmukka: Ks. kuvallinen ohje viim. sivulla.

ENKELI & TONTTU Ensiksi pohjalevy/takamus:
VARTALO (A,B) Tee värillä 1 taikasilmukka ja virkkaa 6 ks virkkuukoukulla nro 4.5, sulje 1 ps:lla 1. ks:aan.
 Krs 1: Virkkaa 1 kjs, 2 ks joka ks:aan, 1 ps 1. ks:aan = 12 ks.
 Krs 2: Virkkaa 1 kjs, *2 ks samaan ks:aan, 1 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 1. ks:aan = 18 ks.
 Krs 3: Virkkaa 1 kjs, *2 ks samaan ks:aan, 1 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 1. ks:aan = 27 ks.
 Krs 4: Virkkaa 1 kjs, *2 ks samaan ks:aan, 2 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 1. ks:aan = 36 ks.
 Krs 5: Virkkaa 1 kjs, *2 ks samaan ks:aan, 3 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 1. ks:aan = 45 ks.
 Krs 6: Virkkaa 1 kjs, 1 ks joka ks:aan s:n takareunasta + sen takana olevasta s:sta (ed. krs:n s), näin reuna kaartuu  
 hieman. Tästä eteenpäin krs:n lopussa ei virkata 1 ps. Aseta merkki krs:n alkuun.
 Krs 7-8: Virkkaa 1 ks joka ks:aan värillä 4.
 Tonttu (B): Vaihda väri 2.
 Krs 9: Virkkaa ks ks:aan. Tarkista, että edelleen on 45 s.
 Vihje! Virkkaa langanpäät työhön mukaan tai päättele ne työn edetessä.
 Krs 10-13: Virkkaa 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
 Krs 14: Virkkaa *2 ks yhteen, 3 ks*, toista *-* krs loppuun = 36 ks.
 Krs 15-16: Virkkaa 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
 Krs 17: Virkkaa *2 ks yhteen, 3 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ks = 29 ks.
 Krs 18-19: Virkkaa 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
 Krs 20: Virkkaa *2 ks yhteen, 3 ks*, toista *-* krs loppuun, 2 ks yhteen, 2 ks = 23 ks.
 Näin takamuksesta tulee hieman tanakampi: Laita hieman kuulia kankaan sisään tai pussiin ja aseta vartalon pohjalle.  
 Levitä koko pohjalevyn alueelle, sulje kangasnyytti/pussi. Täytä vartalo vanulla virkkuukoukkuun asti.
 Krs 21-22: Virkkaa 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
 Krs 23: Virkkaa *2 ks yhteen, 2 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ks = 17 ks.
 Krs 24: Virkkaa *2 ks yhteen, 1 ks*, toista *-* krs loppuun, 2 ks yhteen = 11 ks.
 Vaihda väri 3 ja jatka pään virkkaamista.
 Krs 25: Virkkaa 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
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 Krs 26: Lisää virkkaamalla *2 ks samaan ks:aan, 1 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ks = 16 ks.
 Krs 27: Virkkaa 2 ks, *2 ks samaan ks:aan, 3 ks*, toista *-* krs loppuun, 2 ks samaan ks:aan, 1 ks = 20 ks.
 Krs 28-30: Virkkaa 1 ks joka ks:aan krs loppuun.
 Krs 31: Kavenna virkkaamalla *2 ks yhteen, 3 ks*, toista *-* krs loppuun = 16 ks.
 Täytä vanua lisää.
 Krs 32: Virkkaa *2 ks yhteen, 1 ks*, toista *-* krs loppuun, 1 ks = 11 ks.
 Krs 33: Virkkaa *2 ks yhteen*, toista *-* krs loppuun = 6 ks.
 Katkaise lanka, täytä tarpeen mukaan lisää ja ompele päälaki kiinni.

JALKATERÄT JA  Aloita jalkaterän alta:
SÄÄRET (A,B) Virkkaa 7 kjs värillä 3 ja virkkuukoukulla nro 4.5.
 Krs 1: Aloita 2. kjs:sta ja virkkaa 6 ks, viim. kjs:aan virkataan 4 ks (keskietu), käännä työ ja jatka virkaten kjs-ketjun toiselle  
 sivulle, 1 ks jokaiseen ja 2 ks viimeiseen, 1 ps 1. ks:aan = 15 ks soikion muodossa (ks. kuvat 1-3, koristossun valmistusohjeet).
 Krs 2: Virkkaa 1 kjs, aloita samasta ks:sta kuin ps, virkkaa 1 ks joka ks:aan, mutta kärjen 4 ks:aan virkataan 2 ks joka  
 ks:aan, jatka virkaten ympyrää 1 ks joka ks:aan ja lopuksi 2 ks viim. ks:aan (keskitaka), 1 ps 1. ks:aan = 21 ks.
 Krs 3: Virkkaa 1 kjs, aloita 1. ks:sta ja virkkaa 1 ks joka ks:aan, lopuksi 1 ps 1. ks:aan = 21 ks.
 Krs 4: Virkkaa 1 kjs, aloita samasta ks:sta kuin ps, virkkaa 6 ks, 2 ks yhteen, 2 ks (keskietu), 2 ks yhteen, ks ks:aan krs loppuun = 19 ks. 
 Tästä eteenpäin virkataan kierteisesti, krs:n lopussa ei virkata 1 ps.
 Krs 5: Virkkaa 1 ks joka ks:aan, mutta edessä keskellä virkataan 2 ks yhteen (2 s ed. krs:n kavennusten välissä) = 18 ks.
 Krs 6: Virkkaa 1 ks joka ks:aan, mutta kavenna virkkaamalla 2 ks yhteen 4 krt keskimmäisillä 8 ks:lla edessä = 14 ks.
 Krs 7: Virkkaa 1 ks joka ks:aan, mutta kavenna virkkaamalla 2 ks yhteen 3 krt keskimmäisillä 6 ks:lla edessä = 11 ks.
 Laita hieman kuulia kankaan sisään tai pussiin ja sulje. Aseta jalkaterään painoksi. Vaihda väri 1 jalkaterän takana.
 Krs 8: Virkkaa 1 ks joka ks:aan, mutta kavenna virkkaamalla 2 ks yhteen 1 kerran takana = 10 ks.
 Krs 9: Virkkaa 1 ks joka ks:aan.
 Krs 10: Virkkaa 1 ks joka ks:aan, mutta kavenna virkkaamalla 2 ks yhteen 1 kerran edessä = 9 ks.
 Jatka virkaten kierteisenä ks ks:aan kunnes jalka on noin 15 cm, mitta kantapäästä. Katkaise lanka. Jätä pitkä langanpää,  
 jolla voit ommella jalan kiinni. Virkkaa toinen jalka.

KÄSIVARRET (A,B) Aloita kämmenestä:
 Tee värillä 3 taikasilmukka ja virkkaa 4 ks virkkuukoukulla nro 4.5.
 Krs 1: Virkkaa 2 ks joka ks:aan = 8 ks.
 Krs 2: Virkkaa *2 ks yhteen, 1 ks*, toista vielä 1 kerran, 2 ks = 6 ks.
 Enkeli (A): Vaihda väri 1.
 Tonttu (B): Vaihda väri 2.
 Virkkaa kierteisenä 1 ks joka ks:aan kunnes käsivarsi on noin 9 cm. Katkaise lanka. Jätä langanpää, jolla voit ommella  
 käden kiinni. Virkkaa toinen käsivarsi.

NENÄ (A,B)  Tee värillä 3 taikasilmukka ja virkkaa 4 ks virkkuukoukulla nro 4.5, lopuksi 1 ps. Katkaise lanka ja vedä s:iden läpi, niin  
 että muodostuu pieni pallo. Jätä langanpää, jolla ompelet nenän kiinni.

SIIVET (A)  Virkkaa 10 kjs värillä 1 virkkuukoukulla nro 4.5.
 Krs 1: Ota mukaan lanka väri 4, aloita 2. kjs:sta ja virkkaa 1 ks joka ks:aan = 9 ks, käännä.
 Krs 2: Virkkaa 1 kjs, 2 ks yhteen, 1 ks joka ks:aan, mutta 2 ks viim. ks:aan = 9 ks, käännä.
 Krs 3: Virkkaa 1 kjs, aloita 1. ks:sta, 1 ks joka ks:aan, 2 ks yhteen viim. ks:aan = 8 ks, käännä.
 Krs 4, 6, 8, 10: Kuten krs 2.
 Krs 5: Kuten krs 3 = 7 ks, käännä.
 Krs 7: Kuten krs 3 = 6 ks, käännä.
 Krs 9: Kuten krs 3 = 5 ks, käännä.
 Katkaise lanka ja päättele langanpäät, mutta jätä langanpää, jolla ompelet siiven kiinni. Virkkaa toinen siipi.

KAULANAUHA (A)  Punaisella Mini Bomull -langalla virkataan 4 kjs virkkuukoukulla nro 2.5. 
 Virkkaa kaikki s 4. kjs:aan koukusta lukien:
 3 2p, 3 p, 1 kjs
 1 2p (kärki)
 1 kjs, 3 p, 3 2p,
 3 kjs, 1 ps.
 Kaulanauha: Jatka virkaten kjs noin 20 cm. Katkaise lanka ja kiinnitä sydämeen.

SÄDEKEHÄ (A)  Virkkaa noin 24 kjs virkkuukoukulla 4.5, käytä yksi lanka väriä 1 + yksi lanka väriä 4, sulje renkaaksi 1 ps:lla. Katkaise  
 langat ja päättele langanpäät.

TONTTULAKKI (B)  Virkkaa 22 kjs värillä 2 virkkuukoukulla nro 4.5, sulje renkaaksi 1 ks:lla 1. kjs:aan.
 Krs 1: Jatka virkaten 1 ks jokaiseen kjs:aan krs loppuun = 22 ks. Aseta merkki krs:n alkuun.
 Krs 2-3: Jatka virkaten kierteisenä 1 ks joka ks:aan.
 Krs 4: Virkkaa *2 ks yhteen, 3 ks*, toista *-*, 2 ks yhteen = 17 ks.
 Krs 5: Virkkaa 1 ks joka ks:aan.
 Krs 6: Virkkaa *2 ks yhteen, 2 ks*, toista *-*, 1 ks = 13 ks.
 Krs 7: Virkkaa 1 ks joka ks:aan.
 Krs 8: Virkkaa *2 ks yhteen, 2 ks*, toista *-*, 1 ks = 10 ks.
 Nyt muotoillaan lakki. Lyhytkrs saa lakin taipumaan.
 Krs 9 (lyhytkrs): Virkkaa 5 ks, käännä.
 Krs 10: Aloita 2. ks:sta, virkkaa 4 ks, käännä.
 Krs 11: Aloita 2. ks:sta, virkkaa 3 ks, jatka sitten seur. ks:aan krs:lla 8 ja virkkaa 1 ks joka ks:aan krs loppuun = 9 ks.



 Krs 12 (lyhytkrs): Jatka krs:n alusta ja virkkaa 3 ks, käännä.
 Krs 13: Aloita 2. ks:sta, virkkaa 2 ks, käännä.
 Krs 14: Aloita 2. ks:sta, virkkaa 1 ks ja jatka sitten seur. ks:aan krs:lla 11, virkkaa 1 ks joka ks:aan krs loppuun = 7 ks.
 Jatka virkaten koko lakin ympäri, kunnes lakki on noin 17 cm. Vaihda väri 4 ja virkkaa 2 ks joka ks:aan. Katkaise lanka ja päättele.
 Lakin reunus:
 Virkkaa 1 krs värillä 4, 2 ks luomiskrs:n jokaiseen kjs:aan. Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
 Vihje! Kiinnitä lakin taite kiinni lakkiin yhdellä pistolla. Mikäli haluat ommella lakin kiinni tontun päähän, säästä  
 langanpää sitä varten.

PARTA (B)  Virkkaa 8 kjs värillä 4 ja virkkuukoukulla nro 4.5.
 Krs 1: Aloita 2. kjs:sta ja virkkaa 7 ks, käännä.
 Krs 2: Virkkaa 1 kjs, 1 ks joka ks:aan = 7 ks, käännä.
 Krs 3: Aloita 2. ks:sta ja virkkaa 1 ks joka ks:aan = 6 ks, käännä.
 Krs 4: Aloita 2. ks:sta ja virkkaa 1 ks joka ks:aan = 5 ks, käännä.
 Krs 5: Aloita 1. ks:sta ja virkkaa 1 ks joka ks:aan = 5 ks, käännä.
 Toista krs 5 kunnes parta on noin 6 cm.
 Seur. krs: Aloita 2. ks:sta ja virkkaa 1 ks joka ks:aan = 4 ks, käännä.
 Seur. krs: Aloita 2. ks:sta ja virkkaa 1 ks joka ks:aan = 3 ks, käännä.
 Seur. krs: Aloita 2. ks:sta ja virkkaa 1 ks joka ks:aan = 2 ks, käännä.
 Seur. krs: Aloita 2. ks:sta ja virkkaa 1 ks joka ks:aan = 1 ks, käännä.
 Seur. krs: Virkkaa 1 ks.
 Katkaise lanka ja päättele. Jätä langanpää viimeistelyä varten.

KORISTOSSUT (A,B)  Katso kuvallinen ohje.
(Ohjeen 91034 mukaan) Pohja:
 Virkkaa 10 kjs värillä 5 ja virkkuukoukulla nro 2.5.
 Krs 1: Aloita 3. kjs:sta ja virkkaa 1 pp jokaiseen kjs:aan (kuva 1), mutta viim. kjs:aan virkataan 4 pp (kärkilisäys), jatka  
 virkaten kjs-ketjun toiseen reunaan 1 pp jokaiseen kjs:aan (kuva 2), viim. kjs:aan virkataan 2 pp (kantapäälisäys), lopuksi  
 1 ps 2. kjs:aan = 20 pp (kuva 3).
 Krs 2: Virkkaa 2 kjs, 1 pp 1. pp:een, 2 pp 2. pp:een, sitten 1 pp jokaiseen pp:een kärkeen asti, jossa virkataan 2 pp  
 jokaiseen 4 keskimmäiseen pp:een (kärki), jatka virkaten toiseen reunaan 1 pp jokaiseen pp:een, 2 viim. pp:een virkataan  
 2 pp kumpaankin (kanta), lopuksi 1 ps krs:n alun 2. kjs:aan = 28 pp.
 Krs 3: Virkataan kuten krs 2 = 36 pp (kuva 4).
 Krs 4-5 (pohjan reuna, kuvat 5-6): Virkkaa 2 kjs, sitten 1 pp jokaiseen pp:een (ilman lisäyksiä) silmukan takareunasta  
 sekä työn nurjalla olevasta s:sta (silmukka ed. krs:lla), kummankin krs:n lopussa 1 ps krs:n alun 2. kjs:aan.
 Katkaise lanka ja päättele langanpäät.

 Kärki:
 Kärjen virkkaaminen aloitetaan 2 keskimmäisestä s:sta (kuva 7).
 Krs 1: Työnnä koukku oikeanpuoleisen s:n takareunasta sekä sen nurjalla olevasta s:sta, vedä lanka värillä 5 ja virkkaa  
 1 kjs, sitten 1 ks samaan pp:een ja 1 ks seur. pp:een = 2 ks, käännä.
 Krs 2: Virkkaa 1 kjs, 2 ks joka ks:aan = 4 ks, käännä.
 Krs 3: Virkkaa 1 kjs, 2 ks 1. ks:aan, 1 ks joka ks:aan, 2 ks viim. ks:aan = 6 ks, käännä.
 Krs 4: Virkkaa kuten krs 3 = 8 ks, käännä.
 Katkaise lanka. Ompele kärjen sivut pohjan reunoihin nurjalta s:n takareunoista, käytä 3 s pohjan mol. reunoista (kuva 8).
 Päättele langanpäät.

 Varsi:
 Krs 1: Aloita kärjen oikeasta laidasta ja työnnä koukku 1. pp:een s:n takareunasta sekä sen takana nurjalla olevasta s:sta  
 (kuva 9), vedä lanka värillä 6 ja virkkaa 1 kjs, sitten 1 ks samaan pp:een, virkkaa sen jälkeen 1 ks jokaiseen pp:een kärjen  
 toiseen laitaan asti, käännä.
 Krs 2-3: Virkkaa 1 kjs, 1 ks joka ks:aan, s:n molempien reunojen läpi, käännä.
 Krs 4-7 (viisto etureuna): Virkkaa 1 kjs, 2 ks yhteen joka krs:n alussa ja lopussa (= 2 s vähemmän joka krs:lla), ja 1 ks  
 joka ks:aan niiden välissä, s:n molempien reunojen läpi, käännä.
 Krs 8-10: Virkkaa 1 kjs, 1 ks joka ks:aan, käännä.
 Matala tossu (A): Katkaise lanka ja päättele.
 Pitkävartinen tossu (B): Jatka seuraavasti:
 Krs 11: Virkkaa 1 kjs, 2 ks samaan s:aan sekä krs:n alussa että lopussa (= 2 s enemmän).
 Krs 12: Virkkaa 1 kjs, 1 ks joka ks:aan, käännä.
 Krs 13, 15: Kuten krs 11.
 Krs 14, 16: Kuten krs 12.
 Katkaise lanka ja päättele.
 Molemmat tossut (A,B): Ompele varren suorat reunat (3 ens. krs) kärkeen kiinni nurjalta (kuva 11). Päättele langanpäät.
 Reunus: Värillä 5 virkataan 2 krs ks varren sivuihin ja yläreunaan, virkkaa ”kulmassa” 2 ks (kuva 12).

 Lyhyt kieli (A):
 Virkkaa 7 kjs värillä 6 virkkuukoukulla nro 2.5. Vihje! Jätä langan alkupää pitkäksi, jolla voit ommella kielen kiinni.
 Krs 1: Virkkaa 1 kjs, 6 ks, käännä.
 Krs 2-5: Virkkaa 1 kjs, 6 ks, käännä.
 Krs 6: Virkkaa 1 kjs, 1 ks, 2 ks samaan ks:aan, 2 ks, 2 ks samaan ks:aan, 1 ks = 8 ks, käännä.
 Krs 7: Virkkaa 1 kjs, 2 ks, 1 pp, 2 p, 1 pp, 2 ks.
 Katkaise lanka ja päättele.Virkkaa 2 krs ks värillä 5 kielen sivuihin ja yläreunaan. Ompele kielen alareuna kiinni kärkeen nurjalle.
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 Pitkä läppä (B):
 Virkkaa 7 kjs värillä 6 virkkuukoukulla nro 2.5. 
 Vihje! Jätä langan alkupää pitkäksi, jolla voit ommella kielen kiinni.
 Krs 1: Virkkaa 1 kjs, 6 ks, käännä.
 Krs 2-10: Virkkaa 1 kjs, 6 ks, käännä.
 Krs 11: Virkkaa 1 kjs, 1 ks, 2 ks samaan ks:aan, 2 ks, 2 ks samaan ks:aan, 1 ks = 8 ks, käännä.
 Krs 12: Virkkaa 1 kjs, 2 ks, 1 pp, 2 p, 1 pp, 2 ks.
 Katkaise lanka ja päättele. 
 Virkkaa 2 krs ks värillä 5 kielen sivuihin ja yläreunaan. Ompele kielen alareuna kiinni kärkeen nurjalle.

VIIMEISTELY (A)  Kiinnitä kädet, jalat ja nenä. Ompele siivet selkään keskelle, ks. piirros. Silmät: Kirjaile silmät mustalla Mini Bomull -langalla,  
 ompele silmiin pari pistoa valkoisella ompelulangalla. Kirjaile silmäripset mustalla ompelulangalla.
 Hiukset: Leikkaa noin 20-30 kpl 30 cm pitkiä lankoja. Asettele poikittain enkelin pään päälle, ks. piirros. Kiinnitä lanka  
 niskaan hiusten alapuolelle ja vie hiusten ylitse otsalle, jotta hiukset pysyvät paikoillaan, ompele kiinni otsaan. Ompele  
 sen jälkeen pienin pistoin takaisin ja kiinnitä jokainen hius erikseen päälaelle. Muotoile hiukset ja leikkaa haluamasi  
 mittaisiksi. Pue kengät jalkaan. Leikkaa 2 noin 20 cm pitkää kengännauhaa. Pujota kenkiin neulalla ja solmi rusetille.  
 Aseta kaulanauha ja sädekehä paikoilleen.

VIIMEISTELY (B)  Kiinnitä kädet, jalat, nenä ja parta. Silmät: Kirjaile silmät mustalla Mini Bomull -langalla, ompele silmiin pari pistoa  
 valkoisella ompelulangalla. Laita lakki päähän, voit ommella sen kiinni niskaan. Pue kengät jalkaan. Leikkaa 2 noin 20 cm  
 pitkää kengännauhaa. Pujota kenkiin neulalla ja solmi rusetille.

JOULULAHJA (C)  Pohja:
 Virkkuukoukulla nro 4.5 ja 1 Molly-lanka + 1 Nora-lanka, virkkaa 8 kjs.
 Krs 1: Aloita 2. kjs:sta ja virkkaa 7 ks, käännä.
 Krs 2-8: Virkkaa 1 kjs, 7 ks, käännä.
 Sivut:
 Krs 9: Virkkaa 1 kjs, aloita 1. ks:sta ja virkkaa 7 ks, jatka kulman ympäri ja virkkaa 7 ks neliön joka sivulle, krs:n lopussa  
 1 ps 1. ks:aan = 28 ks.
 Krs 10-13: Virkkaa 1 kjs, ks ks:aan krs loppuun, lopuksi 1 ps.
 Kansi:
 Krs 14: Virkkaa 1 kjs, 7 ks, käännä.
 Krs 15-20: Virkkaa 1 kjs, 7 ks, käännä.
 Katkaise lanka.

VIIMEISTELY (C)  Jotta paketista tulee napakampi, ompele kulmiin ommel päältä päin ja kiristä reunoja yhteen, jotta niistä tulee suorat/ 
 terävät, ks. piirros. Ompele kansi samalla tavoin kahdelta sivulta. Täytä vanulla ja ompele viimeinen sivu kiinni. Solmi  
 punainen nyöri lahjapaketin ympärille.

1.

2.

Enkelin hiusten kiinnittäminen (A) Enkelin siipien kiinnittäminen (A) Lahjapaketin muotoileminen (C) 



1. Pohja, krs 1: Aloita 3. kjs:sta ja virkkaa 
1 pp jokaiseen kjs:aan. 

2. Pohja, krs 1: Virkkaa 4 pp viim. kjs:aan, 
jatka virkaten kjs-ketjun toiseen laitaan,  
1 pp jokaiseen pp:een. 
  

3. Pohja, krs 1: Ensimmäisen krs:n lopussa  
1 ps krs:n alun 2. kjs:aan. 

4. Pohja: 3 krs virkattu.  5. Pohja, krs 4: Virkkaa 1 pp jokaiseen 
pp:een, työnnä koukku silmukan takareunasta 
sekä sen takana olevasta silmukasta. 
 

6. Pohja, krs 5: Valmis pohja ja reunat.

7. Kärki: Krs 1-4.  8. Kärki: Ompele kärjen sivut kiinni pohjan 
yläreunaan.

9. Varsi, krs 1: Virkkaa 1 ks jokaiseen 
pp:een/ks:aan.

10. Varsi: Valmis varsi. 12. Reunus: Virkkaa ks-reunus varren etu- ja 
yläreunoihin. 

11. Varsi: Ompele varren suora etureuna 
kiinni kärkeen.  

Koristossujen valmistuskuvat



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

2. Työnnä virkkuukoukku taikasilmukkaan...

4. Tee langankierto... 6. Työnnä koukku taikasilmukkaan 
(molempien lankojen alitse)...

9. ... =1 ks.

13. Lopuksi 1 ps 1. 
ks:aan. Kiristä vielä 
hieman lyhyttä lankaa.

Taikasilmukka – kohta kohdalta

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

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

12. Työ sulkeutuu eikä 
keskellä jää reikää.

3. ...ja vedä lanka läpi silmukaksi.

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

11. Pidä työstä kiinni ja vedä lyhyestä langasta, 
niin että taikasilmukka pienenee.

10. Jatka virkaten tarvittava määrä 
ks taikasilmukkaan.
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