
 

Baby Smiles Cotton bamboo 
Virkattu pilvimobile  

 

Leveys 33 cm 
Lanka: Schachenmayr Baby Smiles Cotton Bamboo (52%puuvilla,48%viskoosi, 

bambu) 

Prym virkkuukoukut: Nro 4 ja 3 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: Vanua täyttämiseen. 
Virkkaustiheys: 17 s ja 18 krs kiinteitä silmukoita 2-kertaisella langalla 

paksummalla koukulla =10 cm. 

Mallivirkkaus: Tee kiinteitäsilmukoita (ks) piirrosten ja ohjeen mukaan. Tee ks:t 

spiraalina eli älä sulje krs:ia vaan siirry aina suoraan seuraavalle krs:lle.  

Langan menekki 

Schachenmayr Baby Smiles Cotton Bamboo -lankaa  
valkoista (1002) 100 g 

sekä 50 g joka väriä: vaaleanpunaista (1038), vaaleaa rosaa (1035), hennon 

vaaleanpunaista (1040), harmaata (1090), vaaleansinistä (1054) ja 

tummansinistä (1052). 
 

Tee pilvikappaleet näin Tee 2-kertaisella valkoisella langalla aloituslenkki ja virkkaa paksummalla koukulla ks:ita 

spiraalina piirroksen 1 mukaan. Kun olet tehnyt piirroksesta 6 krs, toista jatkossa B-piirrosta joka krs 6 kertaa. 
Kun olet tehnyt kaikki 44 krs, sulje krs ps:lla ja katkaise lanka. Tee toinen kappale piirroksen 2 mukaan 

vastaavasti (=24 krs). 

Tee posket näin Tee yksinkertaisella v.punaisella langalla aloituslenkki ja virkkaa ohuemmalla koukulla ks:ita 
spiraalina piirroksen 3 mukaan 4 krs. Sulje viimeinen krs ps:lla, katkaise ja päätä lanka. Tee toinen samanlainen 

kappale. 

Tee pisarat näin Tee yksinkertaisella v.sinisellä langalla aloituslenkki ja virkkaa ks:ita spiraalina piirroksen 4 

mukaan. Kun olet tehnyt 6 krs, toista jatkossa C-piirrosta joka krs 6 kertaa. Kun työstä on virkkaamatta 
muutama krs, täytä pisara vanulla. Kun olet tehnyt kaikki 18 krs, sulje viimeinen krs ps:lla, katkaise ja päätä lanka. 

Tee yhteensä 12 tällaista pisaraa haluamillasi väreillä. 

Viimeistely Ompele 2 pilvikappaletta yhteen, jätä aukko. Täytä pilvi vanulla ja ompele aukko umpeen. Ompele 

2-kertaisella t.sinisellä langalla silmät ja suu pilven keskelle kuvan mukaan laakapistoin. Kiinnitä posket. Kiinnitä 

sitten 2-kertainen valkoinen lanka yhden pisaran alareunaan ja työnnä lanka neulan avulla pisaran läpi. Tee 

solmu n. 5 cm päähän alimmasta pisarasta ja pujota seuraava pisara solmuun asti. Kiinnitä valkoinen lanka pilven 
alareunaan. Kiinnitä muut pisarat vastaavasti 2 ja 3 pisaran ketjuina. Ompele lopuksi valkoisella langalla pilven 

yläreunaan ripustuslenkki. 

 

= aloituslenkki 

= piilosilmukka (ps) 

 X      = kiinteäsilmukka (ks) 

= lisäys: Tee 2 ks samaan kohtaan 

= kavennus: Virkkaa 2 ks yhteen 

 = aloitus 
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Piirros 1    Piirros 2    

Pilven 1. osan virkkaus   Pilven 2. osan virkkaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Piirros 3 

          Poskien virkkaus 

 

 

 

 

 

Piirros 4 

Pisaroiden virkkaus 


