Turvalonkerot (Mustekalat)
Virkkuukoukku nro 2 ja 3.5 (tai muut sopivat,
kuitenkin mielellään isompi ja pienempi)
parsinneula
valkoista ja mustaa lankaa silmiä varten
askarteluvanua täytteeksi
värillistä lankaa itse mustekalaa varten (miel. puuvillaa tai bambua)
Käytä mustekalaan nro 3,5 virkkuukoukulle sopivaa lankaa tai hieman
paksumpaa. Jos käytät ohkaisempaa lankaa, voit tehdä mustekalan
kaksinkertaisesta langasta.
Lankana puuvillaa tai bambua, koska nämä kestävät korkeita
pesulämpötiloja ja niistä ei irtoa mitään ylimääräistä höytyvää tai karvaa.
Vartalo (virkkuukoukku nro 3.5)
Tee langalla sormen ympäri lankalenkki ja virkkaa näin muodostuneeseen lankalenkkiin:
1. krs: 6 kiinteää silmukkaa (=ks), sulje kerrokset aina piilosilmukalla
2. krs: virkkaa 2 ks jokaiseen silmukkaan = 12 ks.
3. krs: virkkaa *1 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* vielä 5 kertaa = 18 ks.
4. krs: virkkaa *2 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* vielä 5 kertaa = 24 ks.
5. krs: virkkaa 1 ks jokaiseen silmukkaan = 24 ks
6. krs: virkkaa *3 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* vielä 5 kertaa = 30 ks.
7.-9. krs: virkkaa 1 ks jokaiseen silmukkaan = 30 ks
10. krs: virkkaa *3 ks, virkkaa 2 ks yhteen*, toista *-* vielä 5 kertaa = 24 ks.
Päättele ja katkaise lanka.
Langanpätkiä ei tarvitse sen erityisemmin päätellä itse työhön, vaan ne jäävät nurjalle puolelle (= sisäpuolelle)
piiloon.
Pohja ja lonkerot (virkkuukoukku nr 3,5)
Tee kerrokset 1.-4. kuten vartalossa (= pohja).
Aloita lonkeroiden virkkaaminen katkaisematta lankaa. Virkkaa n. 40 ketjusilmukkaa (n. 22 cm pitkä). Virkkaa
"takaisinpäin" kiinteitä silmukoita (n. 39) pyöräytä pohja ympäri ja yhdistä viimeinen kiinteä silmukka pohjaan
ketjusilmukkaketjusta seuraavaan silmukkaan. Näin pohjan "oikea puoli" jää työn oikealle puolelle. Tee piilosilmukka
taas seuraavaan kiinteään silmukkaan ja tee toinen lonkero samoin, mutta älä enää käännä pohjaa.
Lankaa ei tarvitse katkaista lonkeroiden välissä. Tee lonkeroita tähän tapaan 6 kpl, katkaise lanka ja päättele. Jos
käytät jämälankoja ja lanka loppuu kesken, ei ole merkitystä, vaikka mustekalalla olisi vaikka vain 5 lonkeroa.
Lonkerot eivät ole koko pohjan ympäri, vaan noin puolet.
Silmät, tee 2 kpl (virkkuukoukku nr 2)
Tee mustalla langalla sormen ympäri lankalenkki ja virkkaa näin muodostuneeseen lankalenkkiin 6 kiinteää
silmukkaa ja yhdistä piilosilmukalla. Päättele ja katkaise lanka. Virkkaa jokaiseen silmukkaan kaksi kiinteää
silmukkaa valkoisella langalla. Tee siis samoin kuin vartalon ja pohjan kaksi ensimmäistä kerrosta. Toiseen silmään
kannattaa jättää pitkä lanka päättelyä varten, jolla voit ommella silmät kiinni vartaloon.
Kokoaminen
1. Laita silmä haluamaasi kohtaan vartalossa, vedä langanpätkät vartalon nurjalle puolelle (paitsi se pidempi
valkoinen, jota käytät ompelemiseen) ja ompele silmä kiinni vartaloon reunojaan myöten valkoisella langalla.
2. Laita toinen silmä, vedä taas langanpätkät nurjalle puolelle ja ompele silmä kiinni vartaloon samalla valkoisella
langalla kuin ensimmäinenkin, jos se sama langanpätkä riittää. Päättele nurjalle puolelle ja katkaise lanka.
3. Täytä vartalo askarteluvanulla.
4. Ompele pohja kiinni vartaloon niin että lonkeroiden keskikohta jää silmien väliin, kannattaa aloittaa kiinnittäminen
lonkeroiden ja silmien keskikohdasta. Käytä samaa lankaa kuin itse mustekalassa. Takana ei ole lonkeroita.
Ohje: Annika Pakkanen
Ks. myös: https://www.facebook.com/groups/908530729189233

