
 
 
 
 
 
LUMIUKKELI 
 
MALLI: Lappajärven Värjäämö, Heli Lappinen 
KOKO: n. 13x28 cm 
LANKA: 50 g valkoista (1) ja 50 g mustaa (6)  
paperilankaa 1,65 (100 % paperi, 100 g = 180 m)  
ja 7 cm oranssia (14) vahvaa paperinarua  
(100 % paperi, n. 60 g = 10 m). 
MUUTA: Erikeeper-liimaa, 2 kpl ilmapalloja,  
3 & 5 cm korutyöväline, virkkauskoukku nro 3,  
kanavaneula ja kuumaliimapistooli. 
 
 
 
 
 
 
TYÖOHJE: Puhalla ilmapallot 11 ja 13 cm:n kokoisiksi. Ohenna liima: 1 osa vettä, 1 osa liimaa. Keri 
paperilankavyyhdistä 30 ja 20 g:n kerät. Kostuta isompi kerä liimaseoksessa ja kierrä sitten lankaa isomman pallon 
ympärille tasaisesti eri suuntiin. Purista palloa kevyesti niin, että narujen risteyskohdat kiinnittyvät toisiinsa. Tee 
pienempi pallo samoin. Anna pallojen kuivua hyvin vuorokauden verran. Poista palloista ilma ja pallot kerien sisältä. 
Liimaa pallot kuumaliimalla päällekkäin. 
Hattu: Virkkaa aloitusketjuun 2 kjs. 1. krs: 6 ks 1. kjs:aan ja 1 ps 2. kjs:aan. 2. krs: 1 kjs, 2 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. 
kjs:aan = 12 s. Sulje kaikki krs:t samoin. 3. krs: 1 kjs, *1 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-*, 1 ps. 4. krs: 1 kjs, *2 ks 
samaan s:aan, 2 ks*, toista *-*, 1 ps. 5. krs: 1 kjs, *3 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-*, 1 ps. 6. krs: 1 ks jokaiseen 
s:aan. 7. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ks etukautta jokaiseen s:n varteen (= vie koukku edellisen ks:n oikealta puolelta taakse, 
tuo se saman s:n vasemmalta puolelta takaisin eteen ja virkkaa 1 ks). 8. -11. krs: kuten 6. krs. Käännä hatun np 
päälle ja levitä reunasilmukoita auki. 
Silmät ja napit: Tee mustasta paperilangasta 4 samanlaista pyörylää virkkaamalla hatun 1.-2. krs:t. Päättele langat ja 
liimaa 2 pyörylää silmiksi pienempään palloon ja napeiksi isompaan palloon. 
Nenä: Leikkaa oranssista vahvasta paperinarusta 7 cm:n pituinen pätkä. Kostuta, avaa ja tasoita se paperiarkiksi. 
Leikkaa arkista 7 cm korkea puoliympyrä. Pyöräytä ja liimaa siitä alareunastaan n. 1,5 cm leveä kartio. Taita vielä n. 1 
cm alareunasta kartion sisäpuolelle ja liimaa nenä paikoilleen. 
Suu: Virkkaa mustalla langalla aloitusketjuun 12 kjs ja liimaa langanpäät ketjun op:lle. Liimaa suu paikoilleen. 
Huivi: Tee korutyövälineellä mustasta paperilangasta neuletuppilo näin: Pujota lanka renkaan pienemmän pään läpi, 
pidä langanpäästä kiinni tai solmi se isomman renkaan tappiin. Aloita langan kiertäminen mistä tahansa tapista näin: 
kierrä lanka sisäkautta myötäpäivään jokaisen tapin yli (= tapin oikealta puolelta ylös ja vasemmalta alas). Kierrä vielä 
toinen kerros samoin. Ota sitten koukku käyttöön ja *nostele 1. krs:n silmukat tappien yli (jokaiseen tappiin jää 1 s)*, 
toista *-* kunnes nyörin pituus on n. 25 cm. Pujota lanka neulaan. Vie neula yläkautta tapin ulkoreunassa olevaa uraa 
pitkin, yksitellen jokaisen s:n läpi. Katkaise, kiristä ja päättele lanka. Sulje vielä aloitusreuna ja päättele lanka. Liimaa 
huivi lumiukon kaulaan. 
VIIMEISTELY: Leikkaa valkoisesta paperilangasta ripustuslanka. Pujota se kanavaneulalla pään keskeltä, tee solmu, 
pujota lanka hatun läpi ja tee yläosaan silmukka ripustamista varten. 

 


