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Black Metal - Ballerina 

Tämän työn inspiraationa toimi WÖYH!- yhtyeen Kaskelotti- videolla esiintyvät Pienen Suomalaisen 

Balettiseurueen  Black Metal- ballerinat. Lisää kuvia ja inspiraatiota voi hakea osoitteista www.woyh.fi; 

https://www.facebook.com/WOYHWOYH; ja  http://www.yoso.fi/pjl8/  (Pieni Suomalainen Balettiseurue)! 

 Käytin Novitan Huvila- ja Kartano- merkkisiä lankoja, virkkuukoukku nro 2. Kerrokset päätetään 

piilosilmukalla kerroksen ensimmäiseen ketjusilmukkaan (kjs) tai virkataan spiraalina, jolloin kannattaa 

käyttää merkkilankaa kerroksen ensimmäisen silmukan merkkaamiseen. 

Käytetyt merkinnät: 
kjs = ketjusilmukka 
ks = kiinteä silmukka 
½ p = puolipylväs 
 

Pää 
Luo 2 kjs. 

1 krs: 6 ks ensimmäiseen ketjusilmukkaan 

2. krs: 1 kjs, 2 ks jokaiseen silmukkaan => 12 ks 

3. krs: 1 kjs, (*2 ks seuraavaan silmukkaan, 1 ks * ), toista (**) kerros loppuun  => 18 ks 

4. krs: 1 kjs, (*2 ks seuraavaan silmukkaan, 1 ks kahteen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun  

=>   24 ks 

5. krs: 1 kjs, (*2 ks seuraavaan silmukkaan, 1 ks kolmeen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun 

=> 30 ks 

6. – 14 krs: ALOITA KASVOKUVIOINTI MALLIN MUKAAN, 1kjs, ks jokaiseen silmukkaan (30 ks) 

15. krs: 1 kjs, (*2 ks yhteen, 1 ks kolmeen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 24 ks 

16. krs: 1 kjs, (*2 ks yhteen, 1 ks kahteen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 18 ks 

17. krs: 1 kjs, (*2 ks yhteen, 1 ks seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 12 ks 

 

Päätä lanka. 

Vartalo 
 

Kaula: 

Luo 12 kjs, yhdistä renkaaksi piilosilmukalla. 

1-5 krs:  1 kjs, ks jokaiseen silmukkaan = > 12 ks 

http://www.woyh.fi/
https://www.facebook.com/WOYHWOYH
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Vartalo 

6. krs: 1 kjs, 2 ks jokaiseen silmukkaan => 24 ks 

7. krs: 1 kjs, (*2 ks seuraavaan silmukkaan, 1 ks kolmeen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun 

=> 30 ks 

8. krs: 1 kjs, (*2 seuraavaan silmukkaan, 1 ks neljään seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 36 

ks 

9 -20 krs: 1kjs, ks jokaiseen silmukkaan (36 ks) 

21. krs: 1 kjs, (*2 ks yhteen, 1 ks neljään seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 30 ks 

22. krs: 1 kjs, (*2 ks yhteen, 1 ks kolmeen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 24 ks 

23. krs: 1 kjs, (*2 ks yhteen, 1 ks kahteen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 18 ks 

24 - 27 krs: 1kjs, ks jokaiseen silmukkaan (18 ks) 

28. krs: 1 kjs, (*2 ks seuraavaan, 1 ks kahteen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 24 ks 

29. krs: 1 kjs, (*2 ks seuraavaan silmukkaan, 1 ks kolmeen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun 

=> 30 ks 

30 - 34. krs: 1kjs, ks jokaiseen silmukkaan (30 ks) 

35. krs: 1 kjs, (*2 ks yhteen, 1 ks kolmeen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 24 ks 

36. krs: 1 kjs, (*2 ks yhteen, 1 ks kahteen seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 18 ks 

37 krs: 1 kjs, (*2 ks yhteen, 1 ks seuraavaan*), toista (**) kerros loppuun => 12 ks 

Päätä lanka. 

Kädet 
 

Luo 8 kjs, yhdistä renkaaksi piilosilmukalla. 

1. krs:  1kjs, ks jokaiseen silmukkaan => 8 ks 

2. – 21. krs: Virkkaa spiraalina, ks jokaiseen silmukkaan (8 ks) 

Kämmen 

22. krs:  3 ks, käännä työ 

23. – 25. krs: 1 kjs, 3 ks, käännä työ 

Virkkaa loput kämmenestä: 

26. krs: 1 kjs, 4 ks kämmensyrjään, hyppää yksi ks yli, 3 ks ranteeseen, hyppää yksi ks yli, 4 ks toiseen 

kämmensyrjään. 



Malli ja ohje: Virpi Siipola (2014) Page 3 
 

27. krs: 1 kjs, 3 ks, 4 ks kämmensyrjään, 3 ks, käännä työ 

Peukalo:  1 kjs + 3 ks, 4x(käännä työ,1 kjs + 3 ks), taita ’peukalo’ ja kiinnitä peukalotaipeeseen. Jatka 

kerros 27 loppuun: 4 ks. 

28. krs: 1 kjs, 3 ks + 4 ks, kiinnitä peukalon toinen reuna taipeeseen. 

29. krs: 1 kjs, 4 + 3 + 4 ks (toiseen peukalotaipeeseen asti) 

Päätä lanka. Ompele kämmen kiinni. 

Jalat 
 

1. krs: Luo säädettävään renkaaseen 6 ks. 

2. krs: 1 kjs, ks jokaiseen silmukkaan (6 ks) 

3 krs: 1 kjs, 2 ks seuraaviin kolmeen silmukkaan, ks loppuihin kerroksen silmukoihin => 9 ks 

4. krs: 1 kjs, 2 x ½ p seuraaviin 3 silmukkaan, 6 ks loppuihin kerroksen silmukoihin => 12 ks 

5. krs. 12 ks 

6. krs: 2 ks, 2 ks seuraaviin kahteen silmukkaan, 8 ks => 14 ks 

7. krs: 3 ks, 2 ks seuraaviin kahteen silmukkaan, 9 ks => 16 ks 

8. krs: 8 x 2 ks yhteen  => 8 ks  

9 – 12 krs: Virkkaa spiraalina 8 ks joka kerrokseen, käytä merkkilankaa viimeistään tästä alkaen 

kerroksen ensimmäisen silmukan merkkaamiseen. 

13. krs: Tee 2 ks lisäys pohkeen kohdalle => 10 ks 

14. krs: Tee 2 ks lisäys pohkeen kohdalle => 12 ks 

15. krs: Tee 2 ks lisäys pohkeen kohdalle => 14 ks 

16. – 25 krs: 14 ks 

26 krs: Tee 2 ks kavennus pohkeen kohdalla => 12 ks 

27. krs: Tee 2 ks kavennus pohkeen kohdalla => 10 ks 

28. – 29 krs: 10 ks 

30. krs: Tee 2 ks lisäys takareiden kohdalle => 12 ks 

31. krs: Tee 2 ks lisäys takareiden kohdalle => 14 ks 

32. krs: Tee 2 ks lisäys takareiden kohdalle => 16 ks 
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33.-51 krs: 16 ks 

Päätä lanka. 

 

Kokoaminen ja viimeistely 
 

Silmät ja suu ommellaan ennen pään täyttämistä, hiukset on helpompi ommella täyttämisen jälkeen. 

Balleriinaan tulee rautalankarunko. Itse koin helpoimmaksi pujottaa rautalangan ennen täyttämistä. Hame 

syntyy tyllikankaasta, käytin 6 kerrosta itse. Ompele harvasti yläreunasta ja kiristä sitten lanka, jolloin hame 

rypyttyy. Ompele tai kiinnitä nukkeen parhaaksi katsomallasi tavalla. 
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