
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1213-6 Vauvan kengät 
 
Koko: 0-3 (3-6) 6-9 (9-12) kk 
Jalkaterän pituus: 7 (8) 9,5 (10,5) cm 
Lanka: Svarta Fåret Tilda (50 % puuvilla, 50 % akryyli) 
Langanmenekki:  
1 kerä valkoista (04) 
1 kerä keltaista (33) tai vaaleansinistä (562) 
Virkkuukoukku: nro 3 (koot 0-3 ja 3-6 kk), nro 3,5 (koot 6-9 ja 9-12 kk) 
Muut tarvikkeet: neula päättelyä varten  
 
Lyhenteet: kjs = ketjusilmukka, ps = piilosilmukka, ks = kiinteä silmukka, puolip = puolipylväs, p = pylväs 
Virkkaa puolip:t yhteen: tee ohjeessa mainittu määrä puolipylväitä viimeistä läpivetoa vaille valmiiksi, vedä lopuksi 
lanka kaikkien silmukoiden läpi. 
 
Pohjat virkataan ensin, sitten kärjet, iltit ja viimeiseksi sivut. Virkkaa tai kirjo koristeet sivuihin ennen kuin pujotat 
nauhat paikalleen. 
Huom! Kaksi pienintä kokoa virkataan koukulla nro 3 ja kaksi suurinta koukulla nro 3,5. 
 
Pohja: Virkkaa valkoisella 10 (12) 14 (16) kjs. Pohja virkataan suljetuin kerroksin kjs-ketjun ympärille. 
1. krs: Virkkaa koukusta laskien 3. kjs:aan 2 p, 6 (8) 10 (12) p, 6 p viimeiseen kjs:aan. Jatka virkaten kjs-ketjun toiselle 
puolelle 6 (8) 10 (12) p, 3 p viimeiseen s:aan, sulje krs ps:lla 1. s:aan = 24 (28) 32 (36) s. 
2. krs: 2 kjs, 1 p samaan s:aan kuin edellinen ps, 9 (11) 13 (15) p, *2 p seuraavaan s:aan* 3 kertaa, 9 (11) 13 (15) p, *2 
p seuraavaan s:aan* 2 kertaa, sulje krs ps:lla 2. kjs:aan = 30 (34) 38 (42) s. 
3. krs: 2 kjs, *2 puolip seuraavaan s:aan* 2 kertaa, 2 puolip, 6 (8) 10 (12) ks, 2 puolip seuraavaan s:aan, 1 puolip, 2 
puolip seuraavaan s:aan, 2 puolip, 2 puolip seuraavaan s:aan, 1 puolip, 2 puolip seuraavaan s:aan, 6 (8) 10 (12) ks, 2 
puolip, *2 puolip seuraavaan s:aan* 2 kertaa, 1 puolip, sulje krs ps:lla 2. kjs:aan = 38 (42) 46 (50) s. 
4. krs: 1 ks joka s:n takareunaan = 38 (42) 46 (50) s. 



5. krs: 1 ks joka s:aan = 38 (42) 46 (50) s. Päätä lanka. 
Virkkaa keltaisella tai sinisellä 1 krs piilosilmukoita pohjan 4. krs:een (1 ps joka s:aan).  
 
Kärki: Merkitse kärjen keskimmäiset 12 (14) 16 (18) s. Pidä kärki itseäsi kohti ja kiinnitä valkoinen lanka ps:lla 
oikeanpuolimmaiseen merkittyyn s:aan. Virkkaa koon mukaan: 
0-3 kk 
1. krs: 1 kjs, *2 puolip yhteen* 6 kertaa, käänny. 
2. krs: 2 kjs, 6 puolip yhteen, 1 kjs. Päätä lanka. 
3-6 kk 
1. krs: 1 kjs, 3 puolip yhteen, *2 puolip yhteen* 4 kertaa, 3 puolip yhteen, käänny. 
2. krs: 2 kjs, 6 puolip yhteen, 1 kjs. Päätä lanka. 
6-9 kk 
1. krs: 1 kjs, 3 puolip yhteen, *2 puolip yhteen* 5 kertaa, 3 puolip yhteen, käänny. 
2. krs: 2 kjs, 7 puolip yhteen, 1 kjs. Päätä lanka. 
9-12 kk 
1. krs: 1 kjs, *3 puolip yhteen* 2 kertaa, *2 puolip yhteen* 3 kertaa, *3 puolip yhteen* 2 kertaa, käänny. 
2. krs: 2 kjs, 7 puolip yhteen, 1 kjs. Päätä lanka. 
 
Iltti:  
1. krs: Virkkaa kärjen suoraan yläreunaan tasaisesti 9 (10) 11 (11) s, 1 kjs, käänny. 
2. krs: Virkkaa 1 ks joka s:aan, mutta virkkaa krs:n keskellä 2 ks yhteen, virkkaa lopuksi 1 kjs, käänny = 8 (9) 10 (10) s. 
3. krs: 1 ks joka s:aan, 1 kjs, käänny = 8 (9) 10 (10) s. 
4. krs: 1 ks joka s:aan, mutta virkkaa krs:n keskellä 2 ks yhteen, virkkaa lopuksi 1 kjs, käänny = 7 (8) 9 (9) s. 
5. krs: 1 ks joka s:aan, 1 kjs, käänny = 7 (8) 9 (9) s. 
6. krs: 1 ks joka s:aan, mutta virkkaa krs:n keskellä 2 ks yhteen, virkkaa lopuksi 1 kjs, käänny = 6 (7) 8 (8) s. 
7. krs: 1 ks joka s:aan, 1 kjs, käänny = 6 (7) 8 (8) s. 
8. krs: 1 ks joka s:aan, mutta virkkaa krs:n keskellä 2 ks yhteen, virkkaa lopuksi 1 kjs, käänny = 5 (6) 7 (7) s. 
9. krs: 1 ks joka s:aan, 1 kjs, käänny = 5 (6) 7 (7) s. 
Toista 9. krs:ta vielä 2 (2) 3 (3) kertaa = 5 (6) 7 (7) s. 
Päätä lanka. 
 
Sivut: Pidä kärki itseäsi kohti ja kiinnitä keltainen tai sininen lanka pohjan reunaan kärjen vasemmalle puolelle 1. 
s:aan.  
1. krs: 1 ks joka s:aan kärjen toiseen reunaan asti, 1 kjs, käänny = 26 (28) 30 (32) s. 
2. krs: 2 ks yhteen, virkkaa ks:ita kunnes krs:n lopussa on jäljellä 2 s, 2 ks yhteen, 1 kjs, käänny = 24 (26) 28 (30) s. 
3. krs: Virkkaa ks:ita, mutta virkkaa krs:n keskellä 2 ks yhteen, virkkaa lopuksi 1 kjs, käänny = 23 (25) 27 (29) s. 
4. krs: 2 ks yhteen, virkkaa ks:ita kunnes krs:n lopussa on jäljellä 2 s, 2 ks yhteen, 1 kjs, käänny = 21 (23) 25 (27) s. 
5. krs: Virkkaa ks:ita, mutta virkkaa krs:n keskellä 2 ks yhteen, virkkaa lopuksi 1 kjs, käänny = 20 (22) 24 (26) s. 
6. krs: 2 ks yhteen, virkkaa ks:ita kunnes krs:n lopussa on jäljellä 2 s, 2 ks yhteen, 1 kjs, käänny = 18 (20) 22 (24) s. 
7. krs: 1 ks joka s:aan, 1 kjs, käänny = 18 (20) 22 (24) s. 
8. krs: 2 ks yhteen, virkkaa ks:ita kunnes krs:n lopussa on jäljellä 2 s, 2 ks yhteen, 1 kjs, käänny = 16 (18) 20 (22) s. 
9. krs: 1 ks joka s:aan, käänny = 16 (18) 20 (22) s. 
Toista 9. krs vielä 1 (1) 2 (2) kertaa = 16 (18) 20 (22) s. Päätä lanka. 
 
Koristelu: Virkkaa sivuihin valkoisella vaakasuoria raitoja piilosilmukoin, tai virkkaa ympyrä valkoisella ja kirjo siihen 
tähti tai sydän. 
Ympyrä: 2 kjs, 5 ks koukusta laskien 2. kjs:aan. 2. krs: 2 ks joka s:aan = 10 s. Päätä lanka. 
Nauhat: Virkkaa n. 45 (45) 50 (50) cm pitkä kjs-ketju. Pujota nauha sivuihin.  
 
Tee toinen kenkä samoin. 
 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


