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Virkkaamalla tonttu ja kuusi  

(Joulun hahmoja  2.)  

Tekniikka: Virkkaus ja ryijypistot  

(Käspaikassa Ryijypistoista) 

Koko: n. 8 – 10 cm riippuen langasta.   
Tarvikkeet:  

 The Tribes, 2-säikeistä, villalankaa  
(tex 208x2), Ekosopista, Vaasasta. 
(Vaihtoehtoisesti ja kuuseen Asa Gjestal 
Spinneri: Myrskyluodon Maija / koukku 
2mm.) 

  Työväline: 2 tai 3mm. virkkuukoukku. 

 Silmäneula pistojen ompeluun.  
 

Lyhenteet:  
ks. =kiinteä silmukka, kjs.= ketjusilmukka,  
ps.= piilosilmukka, p = pylväs, krs. = kerros.  
 
Työohje: Virkkaamalla tontun ja kuusen ”rungot”. 
 

A. 

Alku: 

Virkkaa 

4kjs. Sulje 

ketju ps:lla 

renkaaksi. 

1. – 3.krs.: 

Virkkaa 

1ks. 

jokaiseen ed.krs:n s:aan ja 2ks. joka 3.:een 

s:aan.  

4. – 8.krs: Virkkaa 1ks. jokaiseen ed. krs:n 

s:aan ja 2ks. joka 4.:een s:aan. => 

(n.)20s.=Tontun hattu. 

 

B. 

9. – 11. 

krs: Vaihda 

langan 

väriä 

(kasvot): 

(Virkkaa 

langanpäät 

tulevien 

ks:den 

sisään!) Virkkaa 1ks. jokaiseen ed.krs:n 

s:aan. 

12. – 17.krs.: Vaihda Tontun nutun väriin. 

Virkkaa 1ks. jokaiseen ed. krs:n s:aan. 

Katkaise lanka ja pujottele langanpää 

silmäneulalla nurjalle puolelle. 

http://www.kaspaikka.fi/koti/mviita/pistoja
http://www.ekosoppi.com/
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C. Tontun parta  Ryijypistoilla : 

Ryijypistoon kuuluu 2-osaa: ”Hapsu- ja 

hattupisto” 

”Hapsupisto”: Pistä lanka ”kasvojen 

alareunaan” (neulankärki 

etenemissuunnasta poispäin), jätä 

langanpäätä 2cm peukalon alle.  

Ks. kuva C. ja D. 

D. Jätä lanka piston yläpuolelle. 

 

E. 

”Hattupisto” (=Hapsun kiinnitys): 

Ompele seur. pisto kahden s:n päähän, 

neulankärki  poispäin etenemissuunnasta.  

F. 

 

Varaa lankaa peukalon ympäri ja ompele 

Hapsupisto. Päätä parta Hattupistoon ja 

jätä langanpää yhdeksi partakarvaksi. 
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Työohje virkattuun kuuseen. 

Katso virkatun Tontun ohje: 1. – 17.krs.  

Virkkaa ohjeen lisäksi vielä n. 6krs. ks:a.  

Lisää tarpeen mukaan silmukoitaa. 

 Esim. ”Myrskyluodon Maijasta” virkattuun 

kuusi: 1. – 8.krs.: samoin kuin tontussa. 

 krs: 9. – 23.: joka 5.krs.:virkkaa 1ks. 

jokaiseen s:aan ja 2ks:aa joka 5.:een s:aan. 

Ompele kuuseen oksat Ryijypistoin. Ks. 

Virkatun Tontun ohjeesta kohdat C. – F. 
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