
 

 

Huovutettu tonttu 

Malli: Rauni Keskiniva 

Langanmenekki: teetee Saga (100% 

villa, 100g n. 140 m) , valkoinen (0001) 

50 g, teetee Saga, harmaa (0004) 50 g 

ja Austermann Pailletten, platin (0001) 

10 g 

Virkkuukoukku: 6 

 

Hattu 

Virkkaa valkoisella langalla 4 kjs ja 

sulje renkaaksi ps:lla. (Laita 

silmukkamerkki kerroksen 

vaihtumiskohtaan ja siirrä sitä työn 

edetessä joka kerroksella ylöspäin.) 

Jatka virkkaamista spiraalina.  

1. krs Virkkaa renkaaseen 8 ks. 

2. krs  Virkkaa jokaiseen s:aan 2 ks = 

16s. 

3.-14. krs Virkkaa ks jokaiseen s:aan. 

15. krs *3 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, 

toista *-* krs loppuun = 20 s. 

16.-21. krs Virkkaa ks jokaiseen s:aan. 

22. krs *4 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, 

toista *-* krs loppuun = 24 s. 

23.-25. krs Virkkaa ks jokaiseen s:aan. 

26. krs *5 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* krs loppuun = 28 s.  

27. krs Virkkaa ks jokaiseen s:aan. 

28. krs *6 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* krs loppuun = 32 s. 

29.-30. krs Virkkaa ks jokaiseen s:aan. Päätä valkoinen lanka ps:lla. 

Vartalo 

31. krs Virkkaa jatkossa kaksinkertaisella langalla (1 harmaa Saga ja 1 Pailletten) 

ks jokaiseen s:aan hattuosan silmukoiden takareunasta. 

32. krs *7 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* krs loppuun = 36 s. 

33.-34. krs Virkkaa ks jokaiseen s:aan. 

35. krs *8 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* krs loppuun = 40 s. 

36.-37. krs Virkkaa ks jokaiseen s:aan. 

38. krs *3 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* krs loppuun = 50 s. 

39.-43. krs Virkkaa ks jokaiseen s:aan. 

44. krs *3 ks, tee kavennus virkkaamalla 2 ks yhteen*, toista *-* krs loppuun = 40 s. 

45. krs *3 ks, tee kavennus virkkaamalla 2 ks yhteen*, toista *-* krs loppuun = 20 s. 

Päätä langat ps:lla. 



 

 

 

Lieri 

Virkkaa 32 kiinteää silmukkaa hatun ja vartalon liittymäkohdasta, päätä kerros 

piilosilmukalla. 

1. krs 1 kjs, 2 ks, 2 ks seuraavaan s:aan, *3 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* krs 

loppuun = 48 s. Päätä krs ps:lla. 

2. krs 1 kjs, virkkaa kiinteitä silmukoita. Päätä krs ps:lla. 

Nenä 

Virkkaa 4 kjs, sulje ps:lla renkaaksi. Jatka virkkaamista spiraalina. 

1. krs Virkkaa renkaaseen 6 kjs. 

2. krs Virkkaa jokaiseen s:aan 2 ks = 12 s. 

3. krs *1 ks, 2 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* krs loppuun = 18 s. 

4. krs *tee kavennus virkkaamalla 2 ks yhteen*, toista *-* krs loppuun = 9 s. 

Päättele langat. 

Täytä nenä teetee Saga –langalla ja ompele kiinni lierin alle. 

Huovuta virkattu Tonttu pesukoneessa 40 asteessa hienopesuohjelmalla. Laita 

koneeseen myös muuta pyykkiä, vanhoja pyyhkeitä tms. ja hieman pesuainetta. 

Muotoile pesukoneesta otettu kostea tonttu haluttuun muotoon (virkatun tontun 

muoto muuttuu pesukoneessa). 

 

 

 


