
Lehmämuhvi 
(ohje Eija Sinkkonen) 
 

Tarvikkeet: 

 mustaa ja valkoista lankaa 
vartaloon ja korviin 

 hieman vaalean punaista (tai 
vaalean ruskeaa) lankaa 
turpaan ja sarviin 

 lankaa sisäosa neulomiseen 
(värillä ei väliä) 

 napit tai lelusilmät 

 puikot 5 – 7 

 virkkuukoukku 4 – 5 
 
 
 
 
 
Voit tehdä vartalon joko neulomalla tai virkkaamalla. 
 
Neulottu vartalo: 
katso ohje Kissamuhvi by Eija Sinkkonen 
 
Virkattu vartalo: 
Luo 50 ketjusilmukkaa ja yhdistä renkaaksi. Virkkaa 
ympyrää kiinteillä silmukoilla. Kun vartalon pituus on n. 28 
cm, päätä. Voit ”laikuttaa” lehmän vartalon virkatessasi 
haluamallasi tavalla tai virkata ensin täysin valkoisen 
vartalon ja virkata laikut erikseen ja ommella ne sitten 
kiinni. Voit tehdä laikut myös esim. huovasta. 
 
Laikkujen tekeminen kirjovirkkauksella: 
Vinkkejä: 
http://www.avoinmuseo.fi/craftmuseum/kasityonurkka/kirj
ovirkkaus.php 
 

http://www.avoinmuseo.fi/craftmuseum/kasityonurkka/kirjovirkkaus.php
http://www.avoinmuseo.fi/craftmuseum/kasityonurkka/kirjovirkkaus.php


Kun virkkaus on valmis, poimi toisesta päästä puikoille 40 s ja neulo joustinta 
n. 22 cm. Päätä. Poimi sitten toisesta päästä myös 40 s ja neulo joustinta n. 5 
cm. Päätä.  
 
Ompele joustinten reunat yhteen. 
 
Turpa: 
 
Luo 15 + 1 (kääntämiseen) ketjusilmukkaa.  
1 krs: 15 ks 
2 krs:  3 ks, 3 pp, 3 p, 3 pp, 3 ks 
3 krs: jätä yksi silmukka väliin,  2 ks, 3 p, edellisen kerroksen pylväisiin 
jokaiseen 3 pitkääpylvästä, 3 p, 1 ks, jätä yksi väliin, 1 ks 
4 krs: jätä yksi silmukka väliin, 1 ks, 3 p, 12 pitkää pylvästä, 3 p, 1 ks 
Päätä. 
 
ks = kiinteäsilmukka 
pp = puolipylväs 
p = pylväs 

 

Sarvet: 
 
Luo 3 ketjusilmukkaa. Yhdistä renkaaksi. Virkkaa silmukkaan 6 ks. Lisää 
seuraavalla kerroksella 4 ks = 10 ks. Virkkaa ympyrää 8 krs. Päätä. Virkkaa 
toinen sarvi samoin. 
 

Korvat: 
 
Luo 4 kjs.  
1 krs: 3 ks 
2 krs: virkkaa jokaiseen edellisen kerroksen silmukkaan 2 ks = 6 ks 
3 krs: 2 ks, kahteen seuraavaan silmukkaan molempiin 2 pp, 2 ks 
jätä yksi silmukkaa väliin, 1 ks, edellisen kerroksen jokaiseen puolipylvääseen 2 
p, 1 ks 
Päätä. 
 
Virkkaa toinen korva samoin. 
 



Virkkaa vielä valkeasta langasta pienet ympyrät, jotka ommellaan korvan 
keskelle. 
 
Ompele turpa paikalleen ja mustat ”sieraimet”. Kiinnitä korvat ja sarvet. Laita 
silmiksi joko napit tai askarteluliikkeestä saatavat ommeltavat silmät. Tee 
häntä letittämällä. 
 
 
Lisää muhveista: http://www.joensuu.fi/hypistelymuhvit  

http://www.joensuu.fi/hypistelymuhvit

