
Kissamuhvi 
(ohje Eija Sinkkonen) 
 

Neulo joko: 

 levyksi pitkillä puikoilla ja ompele 
sauma tai  

 tee sukka- / pyöröpuikoilla 
suoraan ympyräksi. 

 
Vartalo: 
 
Luo 40 silmukkaa (jos lanka ohutta, 
käytä kaksinkertaisena) ja neulo 1 o,  
1 n joustinneuletta n. 28 cm. 
(Mallikissassa käytetty lankaa, jonka 
puikkokoko normaalisti 4, mutta 
joustin neulottu puikoilla 6,5. Malli on 
neulottu levynä). 
 
Kun joustin osuus on valmis, tee 
vartaloa n. 30 cm. Käytä kaksinkertaista lankaa. Puikot 6 – 8. Vaihtele 
mallineuleita (sileä neule, helmineule, yms.), värejä mielesi mukaan. 
 
Kun vartalo osuus on valmis, neulo vielä joustinta 3 – 4 cm. 
 
Ompele sauma (nuoli), jos neuloit levynä sekä joustimen päät (kuvassa X:t) 
toisiinsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kissan pää: 
 
Tee lankalenkki ja virkaa siihen 6 kiinteää silmukkaa. Lisää seuraavilla 
kerroksilla silmukoita tasaisesti; esim. lisäys joka kolmanteen silmukkaan. 
Vinkkejä: 
http://www.ullaneule.net/0214/artikkelit_ympyranvirkkaaminen.html 
 
Kun ympyrän halkaisija on n. 10 cm, katkaise lanka ja päätä. 
Virkkaan ympyrän toiselle reunalle korvat – virkkaa kiinteillä silmukoilla 
edestakaisin. Suhteuta korvat pään kokoon  
(mallissa: 1 – 3. krs. 5 ks, 4. – 5 krs. 3 ks ja 6 krs. 2 ks ja 7 krs. 1 ks) 
 
Tee nenäksi pieni virkattu ympyrä vaaleapunaisesta langasta. 
 
Ompele nenä päähän. Kiinnitä silmät – joko napit tai askarteluliikkeestä 
saatavat ommeltavat silmät – ompele viikset. 
Ompele pää kiinni vartaloon. Jätä korvat irralleen.  
 
Tee häntä monikertaisesta langasta letittämällä. 
 
Pallo: 
 
Tee lankalenkki ja virkaa siihen 6 kiinteää silmukkaa. Lisää seuraavalla 
kerroksella silmukoita tasaisesti; esim. lisäys joka kolmanteen silmukkaan.  
Virkkaa vielä 2 kerrosta ilman lisäyksiä. Kavenna seuraavalla kerroksella 1/3 
silmukoista pois. Tee samoin seuraavalla kerroksella. Kun pallo alkaa 
umpeutua, laita sisään esim. langanpätkiä tai vanua, jotta pallonmuoto säilyy. 
Sulje pallo. Älä katkaise lankaa, vaan virkkaa ketjusilmukoita n. 20 cm.  
 
Katkaise lanka ja ompele pallo ketjusilmukoiden päästä kissan sisään noin 
puoleen väliin. 
 
Tarvittaessa pallon voi ottaa esiin kissan sisältä kissalle leikkikaluksi. Se ei 
kuitenkaan katoa, koska on ommeltu kiinni. 
 
Voit harjata kissan selkäpuolen pehmeäksi, pörröiseksi. 
 
Lisää muhveista: http://www.joensuu.fi/hypistelymuhvit  

http://www.ullaneule.net/0214/artikkelit_ympyranvirkkaaminen.html
http://www.joensuu.fi/hypistelymuhvit

