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Kuvat: paula osenius/TosiKuva

1.

helppoa huivia3
Lankaa ja väriä 
vaihtamalla saat 
vaikka kuinka 
vinkeitä huiveja. 
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2. Pehmoinen peruspörrö

Koko: n. 15x125 cm ilman hapsuja.
Langanmenekki: Novita Teddy sininen (184) 
200 g.
Puikot: Puikko nro 7-8 tai käsialan mukaan.
Mallineuleet: Joustinneule: neulo *3 o, 3 n*, 
toista *-*. Neulo nurjalla oikeat silmukat 
oikein ja nurjat nurin. 

Leikkaa ensin hapsut, näin ei jää hukkalan-
kaa. Leikkaa jokaista hapsua varten 5 n. 35 
cm pitkää langanpätkää. Huivin kummassa-
kin päässä on 5 hapsua. Luo sitten 29 s ja 
aloita joustinneule seuraavasti: nosta 
ensimmäinen silmukka neulomatta, neulo 3 s 
oikein, *3 s nurin, 3 s oikein*, toista *-* ja 
neulo loppuun vielä 1 s oikein. Kummassakin 
reunassa on 4 oikeaa silmukkaa. Nosta aina 
kerroksen alussa ensimmäinen silmukka 
neulomatta. Neulo joustinneuletta kunnes 
lankaa on jäljellä n. 1 m. Päätä silmukat 
joustinneuletta neuloen. Laita hapsut huivin 
päihin aina kolmen oikean s:n raitaan 
seuraavasti: aseta 5 lankaa yhteen ja taita 
kaksinkerroin. Vedä lankakimppu taitetusta 
päästään huivin läpi ja vedä avoin pää 
taitetun läpi, kiristä.

Ohjetiedustelut: Novita (09)6131 7734 ma-to 10-14. Langat Euromarketista, 7 veljestä myös 
Siwoista ja Valintataloista. Neulepuserot KappAhlista.

1. Hiirenhäntiä ruudukossa

Kaulaliinan koko: n. 22 x 200 cm. 
Langanmenekki: Novita Teddy luonnon-
valkoinen (010) 200 g. 
Novita 7 Veljestä vaaleansininen (016) ja 
farkunsininen (160) molempia 100 g.
Virkkuukoukku: Teddy–langalle koukku nro 8 
ja 7 Veljestä –langalle koukku nro 4 tai 
käsialan mukaan.
Mallivirkkaus: Virkkaa ruutuvirkkausta 
ohjeen ja piirroksen mukaan.
Tiheys: 4,5 ruutua = 10 cm.

Virkkaa ensin ruutuhuivi Teddy-langalla 
paksummalla koukulla. Virkkaa aloitusket-
juksi 23 ketjusilmukkaa (kjs). Virkkaa 
ensimmäinen pylväs (p) viidenteen kjs:aan 
koukusta laskien. Virkkaa *1 kjs, jätä 1 
aloitussilmukka väliin ja virkkaa seuraavaan 
s:aan 1 p*, toista *-* koko kerroksen ajan. 
Kerrokselle tuli yhteensä 10 ruutua. Käännä 
työ. Jatka virkkaamista piirroksen 1 mukaan 
kerrokselta 2. Toista piirroksen 1 kerroksia 2-
3 kunnes huivi on haluamasi pituinen tai olet 
virkannut molemmat kerät.
Viimeistely:
Ota ohuempi virkkuukoukku ja virkkaa 7 
Veljestä – langalla ketjusilmukkaketjua 
huivin pituuden verran. Virkkaa n. 420 kjs, älä 
katkaise lankaa. Pujottele ketjusilmukkaket-
ju pituussuunnassa huivin ruuturiviin 
piirroksen 2 mukaan ja tarkista ketjun 
pituus. Molempiin päihin saa jäädä ketjua 
”hapsuksi”. Jos haluat pidemmät ”hapsut” , 
niin virkkaa pituutta lisää. Virkkaa 5 kpl yhtä 
pitkää ketjusilmukkaketjua kummallakin 
sinisellä langalla. Pujottele ketjut huivin 
ruutuihin, vuorotellen kum,paakin väriä. 
Kiinnitä ketjut huivin päähän. Tee ”hapsujen” 
päihin vielä pienet tupsut. Ohjeet sivulta 
www.novita.fi

3. Nostalginen lumipallo

Kaulaliinan koko: n. 22 x 240 cm.
Langanmenekki: Novita 7 Veljestä luonnon-
valkoinen (010) 400 g. 
Virkkuukoukku: Koukku nro 6.
Tiheys: 6 pallosilmukkaa = 10 cm.
Pallosilmukka: Ota langankierto koululle, vie 
koukku edellisen krs:n läpi, ota uusi 
langankierto, vedä läpi ja venytä pylvään 
korkuiseksi*. Toista *-* yhteensä 4 kertaa. 
Koululla on nyt 9 silmukkaa. Ota lanka 
koululle ja vedä se 8 edellisen s:n läpi. Ota 
vielä kerran lanka koukulle ja vedä se 
viimeisten 2 s:n läpi.

Virkkaa koukulla nro 6 aloitusketjuksi 31 
ketjusilmukkaa ja aloita pallosilmukoiden 
virkkaaminen piirroksen 3 oikeasta alareu-
nasta. Toista 2 silmukan mallikertaa. Virkkaa 
ensin kerrokset 1-2 ja jatka sitten toistamalla 
kerroksia 2-3. Virkkaa kunnes huivin pituus 
on n. 190 cm. Aloita nyt kavennukset 
piirroksen 4 mukaan. Jatka kavennuksia, 
kunnes jäljellä on 1 pallosilmukka. Katkaise 
lanka ja päättele. Kiinnitä lanka huivin 
toiseen päähän 1 kiinteällä silmukalla ja tee 
kavennukset piirroksen 4 mukaan kuten 
huivin toisessa päässä. Kun jäljellä on 1 
pallosilmukka, katkaise lanka ja päättele.
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