Nukkeohje
Lanka 7-veljestä tai vastaava
Koukku nro 3,5 pään ja kaulan virkkaamiseen, esim. nro 4 tai 4,5 vartalon
virkkamiseen.
Täytevanua
Aloita virkkaamalla kolme ketjusilmukkaa ja yhdistä lenkiksi. Lisää silmukoita koko
ajan niin, että ympärys on noin 22 - 25 silmukkaa. Sen jälkeen virkkaa lisäämättä
silmukoita noin 2 cm.
Aloita kavennukset seuraavasti: virkkaa 2 yhteen, 1 ks, toista, kunnes ympärys on 12
silmukkaa.
Virkkaa kaula kahdella kerroksella.
Ota isompi koukku ja aloita olkapäitten ja vartalon virkkaaminen. Lisää silmukoita
seuraavasti:
1 krs.
virkkaa olkapäällä 1 ks, sitten 4 seuraavaan silmukkaan 2 ks jokaiseen, 2 ks, ja taas 4 seuraavaan 2 ks kuhunkin.
2. krs.
laita olkapäille merkkilangat, virkkaa kerros ilman lisäyksiä.
3. krs .
virkkaa molemmilla olkapäillä merkkilangan molemmin puolin 1 ks, kaikkiin muihin silmukoihin virkkaa 2 ks.
4. krs.
virkkaa kerros ilman lisäyksiä. Nyt silmukoita pitäisi olla 36. Jos ei ole, ei työ ole pilalla 
5. kerros
virkkaa nuolen nro 1 jälkeen 2 kjs virkkaa ks nuolen 2 kohdalle. Virkkaa ks normaalisti nuolen 3 kohdalle, sitten 2 kjs,
ks nuolen 4 kohdalle ja sitten ks siihen asti kunnes vartalo (olkapäältä peppuun) on noin 10 cm. Katkaise lanka.
Täytä pää.
Aloita käden virkkaaminen kainalosta. Tee kädestä n. 5-6 cm pitkä ja kavenna hiukan rannetta kohden tasaisesti.
Päätä lanka ja täytä käsi.
Tee toinen käsi samalla tavalla.
Ota puolet vartalon silmukoista jalaksi ja virkkaa haaraan 2kjs. Virkkaa jalkaa jälleen tasaisesti kaventaen noin 9 cm.
Lisää jalan etupuolella kahteen keskimmäiseen silmukkaan kumpaankin yksi ks
(yht. 4) virkkaa muuten ilman lisäyksiä. Seuraavalla kerroksella tee noihin
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Kuva päältä
lisättyihin silmukoihin ja niihin joihin lisättiin seuraavasti 1 pp (puolipylväs), p, p,
pp ja sitten kiinteitä silmukoita kerros loppuun ja vielä toinen kerros. Päätä lanka.
Virkkaa jalkapohjaa varten soikio, jonka pituus on n. 2 cm ja leveys 1,5 cm. Jätä
pitkä lanka, jolla ompelet jalkapohjan kiinni jalkaan. Täytä jalka.
Virkkaa muutama sentti toisesta jalasta ja täytä vartalo. Jatka toinen
jalka samoin kuin ensimmäinenkin, mutta täytä nukke valmiiksi
ennen jalkapohjan kiinnittämistä. Vanua voi tasoitella hiukan vaikka
puikolla.
Kirjaile nukelle kasvot. Lisää kasvoja reunustamaan hiukan hiuksia ja tee sitten
nukelle vaatteet ja päähine. Päähine täytyy ommella kiinni niin, että hiusten
kiinnityskohdat jäävät hatun alle piiloon. Näin lapsi ei saa vahingossa lankoja irti.
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Työn iloa kaikille, tämä on koukuttavaa 
t. Tiina Kauppinen

ps. Tämä ei ole ainoa oikea ohje, tätä voi muokata, mutta tehdään kaikista sellaisia, ettei lapsi saa osia irrotettua.

