
Dissektoitu hiiri -kortti
Virkkausohje

https://murmcraft.github.io



Materiaalit: Koko: Termit:
* Katia Amigurumi -lankoja ~9 cm pitkä * ks = kiinteä silmukka
  (vartaloon kokonainen kerä) ~8 cm leveä * kjs = ketjusilmukka
* turvasilmät ~3 cm paksu * ps = piilosilmukka
* nuppineuloja (ja sivuleikkurit) * 1/2-p = puolipylväs
* pahvi/kartonkipala
* 1.75 ja 2.00 mm koukut
* täytevanu
* virkattava metallilanka
* geeliliimaa

Pää:
Pinkki/ruskea lanka, aloita pinkillä langalla (2 mm koukku)
1. 4 silmukan magic ring (4)
2. lisäys x 4 (8) ja viimeisellä silmukalla vaihda ruskeaan lankaan
3. 8 ks (8)
4. (lisäys + 1 ks) x 4 (12)
5. 12 ks (12)
6. (lisäys + 1 ks) x 6 (18)
7. 18 ks (18)
8. (lisäys + 2 ks) x 6 (24)
9. 12 ks, (1 ks lisäys + 1 ks) x 6 (30)
10. 30 ks (30)
11. 30 ks (30)
12. 30 ks (30)
13. (vähennys + 3 ks) x 6 (24)
14. (vähennys + 2 ks) x 6 (18)
Kiinnitä turvasilmät noin rivien 9 ja 10 väliin, 
4–6 silmukan päähän toisistaan.
15. (vähennys + 1 ks) x 6 (12)
Täytä pää tiiviisti vanulla.
16. vähennys x 6 (6)
Jätä lankaa päättelyyn ja kiinnitykseen.



Korvat:
Pinkki lanka (2 mm koukku)
1. 6 silmukan magic ring (6)
2. (lisäys, 1 ks) x 3 (9)
3. (lisäys, 2 ks) x 3 (12)
4. (lisäys, 3 ks) x 3 (15)
5. 15 ks
6. (vähennys, 3 ks) x 3 (12)
7. (vähennys, 2 ks) x 3 (9)
Tee lopetukseksi ps. Jätä riittävästi 
lankaa kiinnittääksesi korvat päähän.

Vartalo (alaosa):
Ruskea lanka (2 mm koukku)
1. 4 silmukan magic ring (4)
2. 8 ks (8)
3. (lisäys + 1 ks) x 4 (12)
4. (lisäys + 1 ks) x 6 (18)
5. (lisäys + 2 ks) x 6 (24)
6. (lisäys + 3 ks) x 6 (30)
7. 30 ks (30)
8. 30 ks (30)
9. (vähennys + 8 ks) x 3 (27)
10. (vähennys + 7 ks) x 3 (24) + ps
Jätä lankaa päättelyyn ja osien yhteen 
ompelemiseen.

Vartalo (keskiosa)
Ruskea lanka (2 mm koukku)
1. 24 kjs + 1 kjs käännökseen
2. 24 ks + 1 kjs käännökseen
3. 24 ks + 1 kjs käännökseen
4. 24 ks + 1 kjs käännökseen
5. 24 ks + 1 kjs käännökseen
6. 24 ks + 1 kjs käännökseen
7. 24 ks + 1 kjs käännökseen
Tee lopuksi reunat kiinteillä silmukoilla 
koko suorakaiteen ympäri. Näin reunat 
ovat tasaisemmat ja muoto jämäkämpi.

Vartalo (alaosa):
Ruskea lanka
1. 15 kjs renkaaksi
2. 15 ks (15)
3. (lisäys + 4 ks) x 3 (18)
4. 18 ks (18)
5. (lisäys + 5 ks) x 3 (21)
6. (lisäys + 6 ks) x 3 (24) + ps
Jätä lankaa päättelyyn ja osien yhteen 
ompelemiseen. 
(Huom! Yläosa voisi olla myös kerroksen kaksi
lyhyempi ja vastaavasti keskiosassa sama 
määrä lisäkerroksia, jotta elimille olisi 
enemmän tilaa ja ne näkyisivät paremmin.) 

Takajalat (2 kpl):
Pinkki/ruskea lanka, aloita pinkillä langalla.
1. 6 silmukan magic ring (6)
2. 6 ks (6)
3. 6 ks (6)
4. 6 ks (6)
5. vähennys, lisäys x 4 (9)
6. vähennys x 2, 3 ks, lisäys x 3 (10), 
viimeisellä silmukalla vaihda ruskeaan 
lankaan
7. 10 ks (10)
8. (lisäys, 2 ks) x 3, 1 ks (13)
9. 13 ks (13)
10. (vähennys, 2 ks) x 3, 1 ks (10)
Tee lopetukseksi ps. Jätät riittävästi 
lankaa kiinnittääksesi jalat vartaloon.
Täytä jalkaterää ja lisää tarvittaessa 
rautalankaa, jotta saat taipuneen kivasti 
käpälän.



Etujalat (2 kpl):
Pinkki/ruskea lanka, aloita pinkillä langalla.
1. 6 silmukan magic ring (6)
2. 6 ks (6)
3. 6 ks, viimeisellä silmukalla vaihda 
ruskeaan lankaan (6)
4. 6 ks (6)
5. 6 ks (6)
6. 6 ks (6)
7. 6 ks (6)
8. 6 ks (6)
Tee lopetukseksi ps. Jätä riittävästi

Häntä:
Pinkki lanka
1. 30 kjs + 1 kjs käännökseen
2. 5 ps, 5 ks, 10 -p, 10 p½-p, 10 p

Jätä riittävästi lankaa kiinnittääksesi 
hännän vartaloon.

Sydän:
Tummanpunainen lanka (1.75 mm koukku)
1. 4 silmukan magic ring (4)
2. 4 ks (4)
3. (lisäys, 1 ks) x 2 (6)
4. (lisäys, 2 ks) x 2 (8)
Tee lopetukseksi ps. Päättele.

Paksusuoli:
Ihon/sinapin värinen lanka (1.75 mm 
koukku)
1. 6 silmukan magic ring (6)
2. 6 ks noin 17 kerroksen verran. Tee 
välillä vähennys ja välillä lisäys, jotta 
suolesta tulee möykkyisempi.
Tee lopetukseksi ps. Tee suolesta 
mutkitteleva kasa samalla kun päättelet 
langan suolen sisään.

Ohutsuoli:
Vaaleanbeige lanka (vaaleampi kuin 
paksusuoli) ja paksusuolen väristä lankaa
(1.75 mm koukku)
Tee nyörivirkkauksella pitkä ketju (noin >20
kerrosta) käyttäen molempia lankoja 
ristiin, jotta lopputuloksen väritys on 
epätasainen. 
Tee suolesta mutkitteleva kasa samalla 
kun päättelet langan suolen sisään.

Maksan iso lohko:
Rusehtava/oranssihtavan punertava 
lanka, 1.75 mm koukku
1. 1 kjs + 1 kjs käännökseen
2. lisäys + 1 kjs (2)
3. käännä, lisäys, 1 ks + 1 kjs (3)
4. käännä, lisäys x 3 + 1 kjs (6)
5. käännä, lisäys x 2 ensimmäiseen 
silmukkaan, lisäys, 4 ks + 1 kjs (9)
6. käännä, 9 ks (9)
7. käännä, vähennys, vähennys, 5 ks + 1 
kjs (7)
8. käännä, vähennys, 3 ks, vähennys (5)

Maksan pienempi lohko (2 kpl):
Rusehtava/oranssihtavan punertava 
lanka, 1.75 mm koukku
1. 2 kjs + 1 kjs käännökseen (2)
2. käännä, 1 ks, lisäys + 1 kjs (3)
3. käännä, 2 ks, lisäys + 1 kjs (4)
4. vähennys x 2 (2)
Jätä riittävästi lankaa kiinnitääksesi 
pienemmät osat isompaan ja samalla 
päättele langanpäät.

http://cup-of-stitches.blogspot.com/2014/01/crochet-cord-tutorial.html


Kokoaminen:
Kiinnitä korvat päälaelle.

Kiinnitä pää vartaloon.

Kiinnitä etutassut vartalon yläosaan ja takajalat
alaosaan. 

Kiinnitä häntä vartalon alaosan keskelle.

Liimaa tai ompele elimet oikeaoppiseen järjestykseen
vartalon keskiosaan.

Tässä vaiheessa lienee viisainta mallailla hiirtä kortin
etupuolelle ja kirjoittaa korttitekstit sopiviiin kohtiin.

Katkaise nuppineulojen varret sopivan pituisiksi
sivuleikkureilla (noin 1–1.5 cm). 

Laita geeliliimaa vartalon keskiosan ja pään alle ja
liimaa hiiri tiukasti korttiin.

Laita liimaa yksitellen tassujen/jalkaterien/vartalon
avatun osan kulmien alle ja paina lyhennetty
nuppineula osan läpi niin, että myös se tarttuu osan
alla olevaan liimakekoon.

Halutessasi liimaa myös häntää kivasti mutkalle tai
jätä se vapaasti roikkumaan.

Lisää ohuella metallilangalla varovasti viikset kuonoon
vetämällä sopivan pituinen lanka viistosti kuonon läpi.

Lisää ohjeita: https://murmcraft.github.io 

Ohjeen suunnittelu ja toteutus:
Marita Isokallio

 Voit käyttää ja muokata ohjetta vapaasti,
ethän kuitenkaan myy ohjetta ja viittaathan

alkuperäiseen lähteeseen.

https://murmcraft.github.io/
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