
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

PIKKU-PINGU

Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko n. 30 cm
Lanka 50 g mustaa (1099) ja 100 g vaaleanharmaata 
(1042) Lankavan Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = n. 70 
m), 50 g mustaa (1099) ja 50 g valkaistua (1002) Lykke-
lankaa (100 % villa, 50 g = n. 100 m) sekä 100 g har-
maata (119) Alize Decofur -lankaa (100 % polyesteri, 
100 g = n. 110 m).
Muut tarvikkeet 2 kpl mustia nappeja, musta nailon-
sukka, täytevanua ja nokkaa varten hieman ohutta puu-
villalankaa esim. harmaata (9092) Esito-virkkuulankaa 
(100 % puuvilla, 200 g = n. 675 m). 
Puikot Sukkapuikot nro 6 mm (5 kpl) ja 3,5 (2 kpl) sekä 
40 cm pyöröpuikko nro 8.
Virkkauskoukku nro 5,5 mm ja 2,5 mm.
Sileä neule suljettuna Neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule tasona 1. krs: Neulo nurin. 2. krs: Neulo 
oikein. Toista 1.-2.krs:ia.
Ainaoikeinneule tasona Neulo kaikki krs:t oikein. Nos-
ta krs:n 1. s aina neulomatta.
Tiheys 7 s ja 10 krs = n. 10 cm vartalon sileää neuletta.

Vartalo Luo jätelangalla paksummille sukkapuikoille 16 
s (4 s/puikko). Neulo 2-kertaisella langalla (= 1 Unni ja 
1 Decofur) 1 krs oikein. Jatka sileää neuletta suljettuna. 
2.-4. krs: lisää 4 s tasaisin välein neulomalla sama s 
etu- ja takareunastaan oikein = 20-24-28 s. Tee lisäyk-
set aina lomittain edellisiin nähden. Vaihda pyöröpuik-
koon ja neulo 1 krs oikein. Lisää sitten 4 s tasaisin vä-
lein joka 2. krs kunnes puikoilla on 40 s. Neulo sileää 
neuletta 11 cm ja aloita kavennukset. Kavenna 4x 1 s 
tasaisin välein joka 3. krs kunnes puikoilla on 32 s. Neulo 3 krs sileää neuletta. Kavenna vielä 2 s tasaisin välein = 
30 s. Neulo 3 krs ja vaihda työhön 2-kertainen musta lanka (= 1 Unni ja 1 Lotte). 
Neulo sukkapuikoilla sileää neuletta 14 krs. 
15. krs: *2 o yht, 2 o*, toista *-* krs loppuun = 22 s. Neulo 2 krs, kavenna sitten kaikilla s:oilla 2 o yht. ja vedä lanka 
viimeisten 11 s:n läpi. Päättele lanka.
Pujota puuvillalanka 1. krs:n s:iden läpi ja poista luontikrs:n apulanka.

Täyttäminen: Käännä kappaleen np päälle, pujota päälakeen puuvillalanka päättelykohdan läpi niin, että langan-
päät tulevat ulos vastakkaisilta puolilta. Laita nailonsukan kärkeen täytevanua ja muotoile siitä pään täytteeksi na-
pakka, pyöreä pallo. Tee solmu ja leikkaa ylimääräinen sukka solmun alapuolelta. Laita pallo pään sisään, vedä 
puuvillalangan päät neulalla pallon läpi solmun juureen, kiristä sopivasti ja solmi langat. Näin pallo pysyy paikoil-
laan. Täytä vartalo vanulla mutta jätä se pehmeäksi. Tee vartalon alaosan painoksi jyväpussi näin: Leikkaa kan-
kaasta kaksi 10 cm:n pyörylää. Ompele palojen reunat yhteen 1 cm:n sv:lla mutta jätä loppuun täyttöaukko. Täytä 
pussi jyvillä, herneillä tai muovikuulilla ja ompele aukko kiinni. Ota neulaan n. 20 cm puuvillalankaa, vedä se pussin 
keskeltä läpi ja siitä takaisin langanpään puolelle. Solmi langat pussin alapuolelta yhteen. Laita pussi päällisen poh-
jalle, kiristä täyttöaukon lanka ja solmi se pussin lankojen kanssa yhteen.

Posket: Luo ohuemmille sukkapuikoille 23 s. Jätä alkuun n. 50 cm lankaa palan reunustamiseen. Neulo sileää 
neuletta tasona 3 krs. 
4. krs: lisää molemmissa reunoissa 1. s:n sisällä 1 s. 
5 krs: 25 n. 
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6. krs: 10 o, päätä keskimmäiset 5 s, 10 o. Jätä ensimmäiset 10 s odottamaan ja neulo toinen puoli ensin. 
7. krs: 10 n. 
8. krs: päätä 1 s, 8 o. 
9. krs: 9 n. 
10. krs: nosta 1. s neulomatta, lisää 1 s, 8 o. 
11. krs: 10 n. 
12. krs: 10 o. 
Toista 11.-12. krs:t vielä 2 kertaa. 
17. krs: 10 n. 
18. krs: päätä 1 s, 8 o. 
19. krs: päätä 1 s, 7 n. 
20. krs: päätä 1 s, 3 o, kavenna 2 o yhteen. 
21. krs: päätä 5 n. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. Aloita oikeasta reunasta. 7. krs: 10 n. Jatka vastaavasti. Reu-
nusta koko pala lopuksi piilosilmukoilla.

Nokka: Tee sormen ympärille lankalenkki. 
1. krs: Virkkaa pienemmällä koukulla lenkkiin 1 kjs, 6 ks ja 1 ps 1. kjs:aan. Sulje kaikki krs:t samoin. 
2. krs: *2 ks samaan s:aan, 1 ks*, toista *-*, 1 ps. 
3.-4. krs: 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps. 
5. krs: *2 ks samaan s:aan, 2 ks*, toista *-*, 1 ps. 
6.-8. krs: 1 ks jokaiseen s:aan. Jätä loppuun n. 20 cm lankaa ompeluun.

Siivet: Luo pyöröpuikolle 7 s ja neulo 8 cm ainaoikeinneuletta. *Päätä seuraavan krs:n alussa 1 s ja neulo loput s:t 
*. Neulo 2 cm ja toista *-*. Toista vielä *-* joka 2. krs ja päätä viimeiset 3 s kerralla.

Räpylät: Virkkaa isommalla koukulla ja mustalla Unni-langalla aloitusketjuun 27 kjs. 
1. krs: 3 ks 3. kjs:aan, 24 ks, 3 ks viimeiseen s:aan. Jatka virkkaamalla ketjun toiseen reunaan 24 ks, 1 ps aloitus-
ketjun 2. kjs:aan. 
2. krs: 1 kjs, *2 ks kolmeen seuraavaan s:aan, 24 ks*, toista *-* vielä kerran, 1 ps 1. kjs:aan. 
3. krs: 1 kjs, *2 ks seuraavaan viiteen s:aan, 25 ks*, toista *-* vielä kerran, 1 ps. 1. kjs:aan. Taita kappale kahtia ja 
virkkaa reunat piilosilmukoilla yhteen. Tee toinen räpylä samoin. Laita räpylät vierekkäin ja ompele ne takareunan 
keskeltä n. 4 cm:n matkalta yhteen. 

Viimeistely Ompele posket päähän. Täytä nokka ja ompele se poskien väliin. Ompele napit silmiksi, siivet n. 1 
cm:n päähän kaulasta (kaareva sivu taakse) ja räpylät vartalon alaosaan.


