
Otso
Virkkausohje

https://murmcraft.github.io



Materiaalit: Termit:
* SCM Catania Originals ruskea (162) (2-3 kerää) * kjs = ketjusilmukka 
* SCM Catania Denim vaalea (102) * ps = piilosilmukka
* SCM Catania Originals musta (110) * ks = kiinteä silmukka
* 2.5 mm koukku tee vähennykset näkymättöminä
* täytevanu

Koko
Kokoa en valitettavasti ehtinyt mitata, mutta seisoma-asennossa nalle on ihan iso, ehkä
luokkaa 30 cm. Leveyttä taitaa vatsalla olla reilu 10 cm. 



Jalat (2 kpl) / Vartalo:
Ruskea lanka
1. 6 silmukan magic ring (6)
2. lisäys x 6 (12)
3. (1 ks + lisäys) x 6 (18)
4. (2 ks + lisäys) x 6 (24)
5.-39. 24 ks (24)  
Lopeta ensimmäinen jalka ps:lla. Jatka 
toisesta jalasta suoraan vartaloon.

40. 11 ks ensimmäiseen jalkaan, 11 kjs, 
22 ks toiseen jalkaan, 11 kjs, 10 ks 
ensimmäiseen jalkaan, viimeisellä 
silmukalla tee vähennys seuraavan 
kerroksen ensimmäisen silmukan kanssa 
(65)

41. tee 1. silmukka vähennyksessä 
edellisen kerroksen viimeisen silmukan 
kanssa, 64 ks (65)
42. 10 ks, (lisäys, 4 ks) x 2, lisäys, 10 ks, 
vähennys, 10 ks, (lisäys, 4 ks) x 2, lisäys, 
10 ks (70)
43. 16 ks, lisäys, 28 ks, lisäys, 5 ks, 
lisäys, 6 ks, lisäys, 11 ks (74)
44. 74 ks (74)
45. 34 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 10 ks, 
lisäys, 6 ks, lisäys, 17 ks, lisäys, 1 ks (79)

46. lisäys, 78 ks (80)
47. 80 ks (80)  
Täytä jalkoja sopivan jämäkästi. Lopeta 
täyttäminen muutama kerros ennen 
vatsaa, jotta jalat ovat liikkuvaisemmat.
48. (lisäys, 16 ks, lisäys, 1 ks) x 2, lisäys, 
11 ks, lisäys, 7 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 6 ks,
lisäys, 10 ks, lisäys, 1 ks (90)
49. 75 ks, lisäys, 1 ks, lisäys, 12 ks (92)
50. 92 ks (92)
51. 92 ks (92)
52. 92 ks (92)
53. 92 ks (92)
54. 90 ks, vähennys (91)
55. (20 ks, vähennys) x 2, (10 ks, 
vähennys) x 3, 11 ks (86)
56. 86 ks (86)
57. 85 ks, vähennys seuraavan kerroksen 
1. silmukan kanssa (85)
58. tee 1. vähennys edellisen kerroksen 
viimeisen silmukan kanssa, (19 ks, 
vähennys) x 2, 8 ks, vähennys, 10 ks, 
vähennys, 9 ks, vähennys, 10 ks (80)
59. 80 ks (80)
60. vähennys, 17 ks, vähennys, 16 ks, 
vähennys, 20 ks, vähennys, 19 ks (76)
61. 76 ks (76)
62. 76 ks (76)
63. 76 ks (76)
64. vähennys, 15 ks, vähennys, 16 ks, 
(vähennys, 8 ks) x 3, vähennys, 9 ks (70)
65.-71. 70 ks (70)
72. 16 ks, vähennys, 24 ks, vähennys, (8 
ks, vähennys) x 2, 7 ks, (66)
73.-81. 66 ks (66)
82. (vähennys, 9 ks) x 6 (60)
83. 60 ks (60)
84. (vähennys, 8 ks) x 6 (54)
85. 54 ks (54)
86. (vähennys, 7 ks) x 6 (48)



87. 48 ks (48)
88. (vähennys, 6 ks) x 6 (42)
89. (vähennys, 5 ks) x 6 (36)
90. (vähennys, 4 ks) x 6 (30)
91. (vähennys, 3 ks) x 6 (24)  
Tee lopetukseksi ps. Jätä riittävästi 
lankaa kiinnittääksesi vartalon päähän.

Käpälät (2 kpl):
Aloita vaalealla langalla
1. 6 silmukan magic ring (6)
2. lisäys x 6 (12)
3. (1 ks + lisäys) x 6 (18)
4. (2 ks + lisäys) x 6 (24)
5. 24 ks (24)
6. 24 ks (24), vaihda viimeisellä silmukalla 
ruskeaan lankaan
7. 24 ks (24)
8. 24 ks (24)
9. 24 ks (24)
10. vähennys, 22 ks (23)
11. 23 ks (23)
12. vähennys, 21 ks (22)
13. 22 ks (22)
14. vähennys, 20 ks (21)
15. 21 ks (21)
16. vähennys, 19 ks (20)

17.-36. 20 ks (20)  
    
Tee lopetukseksi ps. Jätä riittävästi 
lankaa kiinnittääksesi käpälät vartaloon.  
Täytä käpäliä yhtä paljon kuin jalkoja, ja 
lopeta täyttäminen muutamaa kerrosta 
ennen käpälän reunaan, jotta saat ne 
kiinnitettyä nätisti ja käpälät ovat 
liikkuvaisemmat.

Kiinnitä käpälät 7. - 12. kerroksen kohdalle
(kaulasta laskettuna) noin 21 silmukan 
päähän toisistaan vartalon sivuille. 
Käpälien yläreuna tulee siis hieman 
vinoon niin, että käpälät tulevat vähän 
eteenpäin eikä suorina sivuille. Kun 
kiinnitätä käpälät ennen vartalon 
täyttämistä, saat solmittua ja pääteltyä 
langat tiukasti vartalon sisäpuolelle.

Häntä
Ruskea lanka  
1. 6 silmukan magic ring (6)
2. lisäys x 6 (12)
3. (1 ks + lisäys) x 6 (18)
4. (2 ks + lisäys) x 6 (24)
5. 24 ks (24)
6. 24 ks (24)



7. 24 ks (24)
8. (2 ks, vähennys) x 6 (18)
9. (1 ks, vähennys) x 6 (12)  
Tee lopetukseksi ps. Jätä riittävästi 
lankaa kiinnittääksesi hännän vartaloon. 
Täytä.

Kiinnitä häntä 13. - 17. kerroksen kohdalle
(vartalon pohjasta laskettuna). Kun 
kiinnitätä hännän ennen vartalon 
täyttämistä, saat solmittua ja pääteltyä 
langat tiukasti vartalon sisäpuolelle.

Silmät
Vaalea lanka  
1. 6 silmukan magic ring (6)
Tee lopetukseksi ps. 

Korvat (2 kpl)
Ruskea lanka
1. 6 silmukan magic ring (6)
2. lisäys x 6 (12)
3. (lisäys x 3, 3 ks) x 2 (18)
4. 2 ks, lisäys x 3, 6 ks, lisäys x 3, 4 ks 
(24)
5. 5 ks, lisäys, 11 ks, lisäys, 6 ks (26)
6. 6 ks, lisäys, 12 ks, lisäys, 6 ks (28)
7. 28 ks (28)
8. 7 ks, lisäys, 13 ks, lisäys, 6 ks (30)
9. 30 ks (30)
10. 7 ks, vähennys, 13 ks, vähennys (28)
11. 6 ks, vähennys, 12 ks, vähennys (26)  
Tee lopetukseksi ps. 

Pää
Ruskea lanka
1. 6 silmukan magic ring (6)
2. lisäys x 6 (12)
3. (1 ks + lisäys) x 6 (18)
4. (2 ks + lisäys) x 6 (24)
5. (3 ks + lisäys) x 6 (30)
6. (4 ks + lisäys) x 6 (36)
7. (5 ks + lisäys) x 6 (42)
8. (6 ks + lisäys) x 6 (48)
9. (7 ks + lisäys) x 6 (54)
10. (8 ks + lisäys) x 6 (60)
11. (9 ks + lisäys) x 6 (66)
12. (10 ks + lisäys) x 6 (72)
13. 72 ks (72)
14. 72 ks (72)
15. 72 ks (72)
16. 72 ks (72)
17. (11 ks + lisäys) x 6 (78)
18. 78 ks (78)
19. (12 ks + lisäys) x 6 (84)
20. 84 ks (84)
21. (12 ks + vähennys) x 6 (78)
22. (11 ks + vähennys) x 6 (72)
23. 72 ks (72)
24. (10 ks + vähennys) x 6 (66)
25. 66 ks (66)
26. 66 ks (66)
27. 66 ks (66)
28. (9 ks + vähennys) x 6 (60)
29. 60 ks (60)
30. 12 ks, vähennys, 10 ks, vähennys, 8 
ks, vähennys, 10 ks, vähennys, 12 ks (56)
31. 56 ks (56)  
Kiinnitä korvat 25. - 26. kerroksen kohdalle
16 silmukan päähän toisistaan. Kun 
kiinnitätä korvat ennen pään täyttämistä, 
saat solmittua ja pääteltyä langat tiukasti
pään sisäpuolelle.



32. 8 ks, vähennys x 20, 8 ks (36)
33. 36 ks (36)
34. 36 ks (36)  
Kiinnitä silmät ensin vaalealla langalla 
sopivaan kohtaan kuonon yläpuolelle 
melkolailla kuonon sivuille. Tee mustalla 
langalla rasti silmiin. Kun kiinnitätä silmät 
ennen pään täyttämistä, saat solmittua 
ja pääteltyä langat tiukasti pään 
sisäpuolelle.
35. 36 ks (36)
36. 36 ks (36)
37. 36 ks (36)
38. 36 ks (36)  
Täytä päätä jämäkästi, mutta älä 
kuitenkaan tee päästä kovaa. Muotoile 
päätä nallemaisemmaksi täytteen avulla.
Jatka täyttämistä viimeiseen kerrokseen 
asti.
39. vähennys x 18 (18)
40. (1 ks + vähennys) x 6 (12)
41. vähennys x 6 (6)  
Tee lopetukseksi ps ja sulje kuono 
päättelemällä.
Kirjaile kuono ja suu mustalla langalla. 
Voit solmia langan päät kaulan kohdalle, 
tällöin ne solmut ja langan päättelykohta 
jäävät piiloon vartalon sisään.



Kokoaminen
Kiinnitä pää vartaloon. Tee varmuuden 
vuoksi ompeleita ainakin kaksi kierrosta, 
jottei pää irtoaisi kovissakaan leikeissä. 
Kun kiinnitätä pään ennen vartalon 
täyttämistä, saat solmittua ja pääteltyä 
langat tiukasti vartalon sisäpuolelle.

Täytä vartalo jämäkästi ja muotoile 
täytteen avulla. Älä tee vartalosta 
kuitenkaan kovaa. 

Virkkaa jalkojen väli umpeen tekemällä 
ensin kerros kiinteitä silmukoita jokaiseen 
silmukkaan. Tämän jälkeen jatka pelkillä 
vähennyksillä, kunnes aukko on riittävän 
pieni suljettavaksi päättelemällä

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/

