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2-3 –vuotiaan karhutossut 

Tarvikkeet ja materiaalit: 

•  Sohvi shaali- ja käsityölanka (Kauhavan Kangas-Aitta 

Oy): ruskeaa 20g ja valkoista 30 g 

• 4 mustaa helmeä 

• vaaleanruskeaa mouline-lankaa 

• kinnasneula 

• virkkuukoukku 3,5 mm 

 

Pisto: 

 Suomeksi, eli kaksi silmukkaa peukalolla ja kaksi 

poimitaan peukalon takaa suoraan. Uusi kerros 

kiinnitetään edelliseen poimimalla edellisen kerroksen 

reunasta kaksi silmukkareunaa. 

 

Huom! Silmukkamäärät ovat ohjeen luojan käsialan mukaisia, eli todennäköisesti joudut 

lisäämään tai vähentämään silmukoita saadaksesi tossuista oikean kokoiset. 

 

1. Kerros: Tossujen tekeminen aloitetaan tossun kärjestä, varpaiden kohdalta. Neulo 12 silmukan 

silmukkaketju ja käänny toiselle kerrokselle poimimalla silmukkaketjun reunasta 3. ja 4. silmukka 

neulalle ja jatkamalla neulomista silmukkaketjun ympäri. 

2. Kerros: Lisää silmukka joka 3.lla silmukalla, eli neulo 3 silmukkaa normaalisti ja neulo sitten yksi 

silmukka kahteen jo käytettyyn edellisen kerroksen silmukkareunaan. 

3. Kerros: Lisää silmukka joka 5.llä silmukalla. Kun olet neulonut kaksi kokonaista kerrosta ja olet 

kolmannella kerroksella silmukkaketjun keskellä, ala neuloa irtonaista silmukkaketjua, eli älä 

kiinnitä silmukoita edelliseen kerrokseen. Tee irtonaista silmukkaketjua 38 silmukkaa (eli tee 

”kantakieli”).  

Kun kantakieli on 38 silmukkaa pitkä, käänny ympäri poimimalla kielen reunasta 3. ja 4. silmukka 

neulalle. Kantakielen juurella kavenna 3 silmukkaa poimimalla kolmesti kaksi uutta silmukkareunaa 

edellisestä kerroksesta neulalle. Työn pitäisi nyt näyttää samalta kuin kuva 1. Kantakielen kulmassa 

poimi yksi ylimääräinen silmukka, jottei kulmaan synny reikää. Kavenna taas 3 silmukkaa. 

Kantakielen juurella, molemmissa kulmissa kavennetaan tästä lähtien aina 6 silmukkaa. Työ on nyt 

kärjestä kärkeen noin 14 cm pitkä. 

 

Kuva 1: Kantakielen 1. kerros. 
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4. Kerros: Tossun kärjen ympäri mennessä lisää yhteensä 5 silmukkaa. Tossun kärjen pitäisi alkaa 

kääntyä, kuten kuvassa 2. Kavenna kantakielen kulmassa taas 6 silmukkaa.  

 

 

Kuva 2: Kärki alkaa kääntyä. 

 

 

 

 

 

 

Kantakielen kärjessä lisää 5 silmukkaa. Kantakielen kulmassa vähennä taas 6 silmukkaa. 

 

5. Kerros: Kärjen ympäri mennessä lisää 5 silmukkaa. Kantakielen kulmassa vähennä 6 silmukkaa. 

Kantakielen kärjessä lisää 3 silmukkaa. Kantakielen kulmassa vähennä 6 silmukkaa. 

 

6. Kerros: Älä enää lisää silmukoita tossun kärjessä. Tee vähennykset kantakielen kulmissa kuten 

aiemminkin.  

 

7.  ja 8. Kerros: Neulo valkoisella langalla tästä eteenpäin. Tee kavennukset normaalisti kantakielen 

kulmissa. Katso kuva 3. 

 

 

 

 

Kuva 3: Ensimmäinen valkoinen kerros. 

 

 

 

 

 

9. Kerros: Tee kavennukset kantakielen kulmissa normaalisti ja lisäksi kavenna 2 silmukkaa 

kantapään kohdalla.  

 

10. Kerros: Kavenna kantakielen kulmissa vain 3 silmukkaa. 

 

11. ja 12. Kerros: Ei lisäyksiä, eikä kavennuksia. 12.kerroksella pienennä silmukoita kantapään 

kohdalla niin, että kiristät ne aivan peukalon kynnen kärjelle ja lopulta jätät peukalon kokonaan 

pois ja kiristät viimeiset silmukat aivan pieniksi.  
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Korvien virkkaaminen: 

 

1. Kerros: Virkkaa 5 ketjusilmukkaa, käänny toiselle kerrokselle tekemällä yksi ylimääräinen 

ketjusilmukka. 

2. Kerros: Neulo ensimmäiseen ketjusilmukkaan kiinteä silmukka, toiseen ketjusilmukkaan 2 

pylvästä, kolmanteen ketjusilmukkaan 3 kaksoispylvästä, neljänteen 2 pylvästä ja viidenteen 

kiinteä silmukka.  

 

Viimeistely: 

 

Ompele korvat parsinneulalla ja langalla kiinni valkoisen ja ruskean neuloksen reunaan. Kirjo 

ketjupistoilla mouline-langalla karhulle suu ja nenä. Kiinnitä helmet silmiksi. Pujottele kaikki 

langanpäät neuloksen sisään näkymättömiin. Valmista! 

 

 

 

 

Kuva 4: Valmiit tossut sivulta. 

 

 

 

 

 

 

 


