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Muumilaakso koukuttaa nyt 
ystäviään uudella tavalla
Muumiamigurumeja on mukava tehdä itselle sekä 
lahjaksi – ja veikeä virkkauskirja antaa siihen 
selkeät ohjeet. Valitse suosikkisi yhdestätoista 
tutusta hahmosta tai tee ne kaikki.

Tarvikkeista tärkeimpiä ovat virkkuukoukku, 
neula ja sakset, langat (jämälangatkin käyvät), 
askarteluvanu ja -huopa.

Kirjassa on myös lyhyet kuvaukset kunkin 
hahmon luonteenpiirteistä ja elämänasenteesta. 
Niistä voit poimia vinkkejä, kelle kyseinen 
amigurumi voisi sopia lahjaksi.

Viihtyisiä hetkiä!
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TERVETuLOA  
MuuMIMAAILMAANI!

Minulle Muumit merkitsevät muistoja, tarinoita, seikkailua, luovuutta.  
Muistan lapsuudessani 90-luvulla seuranneeni innolla animaatiosarjaa  

Muumilaakson tarinoita, jota omat lapsenikin katsovat mielellään.  
Kouluvuosinani pääsin tekemään Muumimusikaalia, ja sen jälkeen  

Muumit jäivät elämään omaa elämäänsä muistoissani.

Olen aina ollut myös kova tekemään käsitöitä ja saanut siihen paljon  
ohjausta ja tukea isoäidiltäni. Muistan, kuinka lapsena menimme isosiskoni 

kanssa penkomaan mummin käsityökirstusta erilaisia lankarullia,  
joista muutama pieni kerä pyörii tallella omassa lankakorissani vieläkin. 

Mummin luona sai kuunnella neulepuikkojen heleää ääntä,  
koska mummi neuloi aina. Samalla hän opetti niin virkkauksen,  
neulomisen kuin kirjonnankin alkeet minulle ja siskolleni.  

Käsityöt ovat siis aina olleet ja tulevat aina olemaan osa elämääni.

Kun aikuisiällä tutustuin amigurumeihin ja niiden tekemisen tekniikkaan, 
innostuin heti. Minua kiehtoo amigurumeissa monipuolisuus ja se, että niitä voi 
helposti suunnitella itse ja tehdä jämälangoistakin. Amigurumit ja kaikenlainen 

virkkaus ovat olleet kestosuosikkejani jo useamman vuoden ajan.

Sain idean tähän kirjaan, kun päätin kokeilla muumien virkkausta ja lopputulos 
olikin onnistunut – miksi en siis jakaisi oivallustani toistenkin kanssa.  

Kirjan virkatut hahmot ovat minun visuaalisen näkemykseni mukaan 
suunniteltuja ja niiden muotokielestä näkee juuri Muumilaakson tarinoista 

saamani vaikutteet.

Anna siis luovuutesi virrata ja hyppää mukaan muumiamigurumien  
koukuttavaan maailmaan, jossa voit luoda itse omat muumihahmosi!

Laura von Knorring
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MuuMIAMIGuRuMEISTA…
Ennen kuin aloitat muumiamigurumien virkkauksen, sinun olisi hyvä tietää muutama asia.

Olen käyttänyt ohjeissa suomalaisen Novitan Tennessee-puuvillalankoja,  
sillä ne sopivat hahmojen virkkaamiseen erinomaisesti. Voit halutessasi käyttää  

muitakin lankoja, mutta valitse silloin keskenään samanvahvuiset langat:  
niin varmistat hahmojen mittasuhteiden säilyvän samanlaisina suhteessa toisiinsa. 

Mielestäni puuvillalanka on kuitenkin paras valinta sen jämäkkyyden vuoksi.

Huomioithan lankaa valitessasi myös virkkuukoukun valinnan tärkeyden. 
Lankavalmistajan puikko/koukku suositus ei ole välttämättä aina se paras mahdollinen 
valinta, joten testaa lankaa ennen työhön ryhtymistä ja valitse koukun koko oman 

käsialasi mukaan. Suosittelen virkkaamaan muumiamigurumit tarpeeksi pienellä koukulla, 
jolloin virkkausjäljestä tulee tiheämpää ja täytteet pysyvät paremmin sisällä.  
Itse käytin hahmoissa sekä nro 2.50 että 2.00 virkkuukoukkua, sillä halusin  
virkata kädet, jalat ja korvat hieman pienemmällä koukulla kuin vartalon,  

jotta ne olisivat tarpeeksi tukevat.

Kuten amigurumit yleensäkin, myös muumiamigurumit virkataan pääsääntöisesti spiraalina. 
Spiraalivirkkaus tarkoittaa sitä, että kierroksia ei suljeta erikseen piilosilmukalla vaan 

jatketaan virkkausta aina eteenpäin kierros toisensa jälkeen. Spiraalina virkatessa 
kierroksen ensimmäinen silmukka kannattaa merkata esimerkiksi langanpätkällä,  

mikä helpottaa ohjeiden seuraamista. Voit laskea silmukoiden lukumäärän joka kierroksen 
jälkeen, etenkin jos olet epävarma lisäyksistä ja kavennuksista.

Täytteeksi hahmoihin sopii askarteluvanu, se on riittoisaa ja sitä olen  
itsekin käyttänyt. Voit täyttää hahmoja sitä mukaa kuin etenet,  

mutta viimeistään siinä vaiheessa kun ohjeissa siitä erikseen mainitaan.  
Laita hahmojen käsiin täytettä vain kevyesti tai ei ollenkaan, ja jos kädet ovat  

hyvin kapeat (Pikku Myy, Nuuskamuikkunen), riittää kun työnnät langanpäät käsien 
sisälle. Hahmojen jalat taas olisi hyvä täyttää mahdollisimman tiiviisti,  

jotta ne pysyvät ryhdikkäinä ja tukevat muuta vartaloa paremmin.

Olen pyrkinyt suunnittelemaan muumiamigurumit niin, että ompelemalla  
viimeisteltävää olisi mahdollisimman vähän. Mikäli ohjeita seuraa huolellisesti,  
käsien, korvien ym. kohdistaminen oikeille paikoilleen sujuu automaattisesti.
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LANGAT
Luettelo Novitan langoista, joita hahmoissa on käytetty.  

Lankojen värien nimet saattavat hieman poiketa ohjeissa käytetyistä nimistä.  
Lankoja voi tilata osoitteesta www.novita.fi

Novita Tennessee  
Puhtaanvalkoinen, väri: 011
Luonnonvalkoinen, väri: 010
Vaaleanharmaa, väri: 440

Beige, väri: 636
Keltainen, väri: 213

persikka (Oranssi), väri: 259
punainen, väri: 542
pinkki, väri: 580

liila (Violetti), väri: 749
khaki (Vihreä), väri: 328
tummanRuskea, väri: 683

Musta, väri: 099

Novita Silver
novita gold

Mustaa karvalankaa  
(ei Novitan valikoimissa)

Ja sitten vielä huomion arvoinen asia turvallisuudesta! Mikäli päätät 
valmistaa Muumiamigurumin lelutarkoitukseen, tulee sen turvallisuus 
taata myös käyttäjälle. Jos olet aikeissa antaa lelun pienelle lapselle, 
varmista että kaikki osat pysyvät tukevasti kiinni paikoillaan. Tarkista 
erityisen huolellisesti silmät, äläkä lisää nukkeen helmiä, nappeja tai muita 
ylimääräisiä irtoavia osia, jotka eivät ole välttämättömiä.. 
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SANASTOA
Lyhenteet

s silmukka
kjs ketjusilmukka
ps piilosilmukka
ks kiinteä silmukka
p pylväs
> kavennus  
 esim. 2>1 (kahden silmukan kavennus  
 yhdeksi silmukaksi) 
< lisäys 
 esim. 1<2 (kaksi silmukkaa samaan  
 silmukkaan)  
 esim. 1<4 (neljä silmukkaa 
 samaan silmukkaan)
krs  kierros
[ ] sulkeiden sisällä olevat ohjeet toistetaan  
 x-kertaa, esim. [2>1] × 6 (kuusi kavennusta 
 peräkkäin)
= kertoo kierroksen silmukoiden  
 kokonaislukumäärän

Kiristyssilmukka 
ympyrävirkkauksessa käytettävä aloitus,  
kiristettävä aloitussilmukka (eng. Magic ring, 
adjustable ring)

Spiraalivirkkaus
spiraalina virkatessa kierroksia ei suljeta  
erikseen piilosilmukalla vaan jatketaan  
virkkausta eteenpäin spiraalina ja merkataan 
kierroksen ensimmäinen silmukka, esim. langan-
pätkällä

Huom!
Kun virkkaat pieniä kappaleita kuten käsiä  
ja korvia, työ lähtee helposti kääntymään  
ns. nurin päin. Virkkaa ensin muutama kierros  
ja käännä sitten kappale oikein päin

98

SILMÄT
1. Muumipeikko ja Niiskuneiti

2. Muumipappa, Muumimamma  
 ja Niisku

3. Pikku Myy

4. Nuuskamuikkunen  
 ja Haisuli

5. Nipsu, Hemuli  
 ja Hattivatti

VINKKI: silmien keskustat on helppo 
tehdä reikäpihdeillä, jolloin niistä 
tulee symmetrisen muotoiset.
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OHJEITA

98

Aloitussilmukka
Aseta langanpäät päällekkäin ja 
vedä päällimmäinen lanka lenkiksi 
alemman langan alta. 

Ketjusilmukka
Ketjusilmukoita laskettaessa 
aloitussilmukkaa ja koukulla 
olevaa silmukkaa ei lasketa 
mukaan.

Pistä koukku aloitussilmukkaan 
ja kiristä silmukka koukulle.

Ota lanka koukulle ja vedä se 
koukulla olevan silmukan läpi. 

Toista samaa kunnes ketju-
silmukoita on tarvittava määrä.
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Kiristyssilmukka
Kiristyssilmukka on Muumi-
amigurumeissa yleisin aloitustapa.

Aloitussilmukka:
Pyöritä lanka sormen ympäri ja 
vedä sitten päällimmäinen lanka 
lenkiksi alemman langan alta. 

Kiinteä silmukka 
kiristyssilmukkaan:
Pistä koukku renkaan läpi, 
ota lanka koukulle ja vedä se 
silmukan läpi.

Ota lanka koukulle ja vedä se 
koukulla olevan silmukan läpi.
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Kiinteä silmukka
Pistä koukku silmukan läpi, 
ota lanka koukulle ja vedä se 
silmukan läpi.

Toista samaa kunnes kiristys-
silmukassa on tarvittava määrä 
silmukoita. Kiristä keskellä 
oleva reikä umpeen langanpäästä 
vetämällä. Jatka virkkausta 
spiraalina ellei toisin mainita.

Ota lanka uudelleen koukulle 
ja vedä se molempien koukulla 
olevien silmukoiden läpi.

Ota lanka uudelleen koukulle ja 
vedä se koukulla olevien kahden 
silmukan läpi. Nyt kiristys-
silmukassa on yksi kiinteä 
silmukka.
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Piilosilmukka
Pistä koukku silmukan läpi, 
ota lanka koukulle ja vedä se 
molempien koukulla olevien 
silmukoiden läpi.

Pylväs
Ota lanka koukulle ja pistä 
koukku silmukan läpi.

Ota lanka uudelleen koukulle ja 
vedä se silmukan läpi. Koukulla 
on nyt kolme silmukkaa.

Ota lanka koukulle ja vedä se 
kahden ensimmäisen koukulla 
olevan silmukan läpi. Koukulle 
jää kaksi silmukkaa.

Ota lanka uudelleen koukulle ja 
vedä se kahden koukulla olevan 
silmukan läpi.
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Värin vaihto
Värinvaihto aloitetaan jo edellisen 
värin viimeisestä silmukasta.

Pistä koukku silmukan läpi, 
ota lanka koukulle ja vedä se 
silmukan läpi.

Silmukoiden  
etu-ja takareuna
Silmukoilla on sekä etu- että 
takareuna ja toisinaan ohjeissa 
virkataan vain toista reunaa 
käyttäen.

Etureuna:
Pistä koukku vain silmukan 
etulenkistä ja virkkaa ohjeen 
mukaan. Työn takapuolelle jää 
lankalenkit.

Takareuna:
Pistä koukku vain silmukan 
takalenkistä ja virkkaa ohjeen 
mukaan. Työn etupuolelle jää 
lankalenkit.

Ota sitten uusi lanka koukulle 
ja vedä se molempien koukulla 
olevien silmukoiden läpi. 

Jatka virkkausta ohjeen mukaan 
ja solmi langanpäät toisiinsa 
työn nurjalle puolelle.



151414 15

Kiinteä silmukka  
ketjusilmukoiden ympäri 
Tarvitset tätä tekniikkaa 
Niiskuneidin nilkkarenkaassa, 
Muumimamman käsilaukussa sekä 
Hattivattien sormissa.

Virkkaa ensin ketju silmukoita 
ohjeen mukaisesti ja tee sitten 
kiinteät silmukat ketju-
silmukoiden ympärille, eikä  
itse silmukoihin. 

Pistä koukku seuraavan silmukan 
läpi, ota lanka koukulle ja vedä 
se silmukan läpi.

Ota lanka uudelleen koukulle ja 
vedä se koukulla olevien kolmen 
silmukan läpi. 

Kavennus 2>1   
Pistä koukku silmukan läpi, 
ota lanka koukulle ja vedä se 
silmukan läpi. 
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Soikea aloitus
Tätä aloitustapaa käytetään  
mm. useiden hahmojen jaloissa 
sekä Muumimamman laukussa.

Tee ensin tarvittava määrä 
ketjusilmukoita. Käänny ja 
Virkkaa kiinteitä silmukoita  
ohjeen mukaan ketju-
silmukkajonon päähän asti.

Kiinteä silmukka  
korvan ja käden kanssa
Tällä tekniikalla kiinnitetään 
korvat sekä kädet.

Pistä koukku ensin kaksinkerroin 
taitetun korvan/käden silmukoiden 
läpi ja sitten vasta virkattavan 
silmukan läpi. Ota lanka koukulle 
ja vedä se sekä silmukan että 
korvan/käden silmukoiden läpi. 

Ota lanka uudelleen koukulle 
ja vedä se molempien koukulla 
olevien silmukoiden läpi. Jatka 
virkkausta ohjeen mukaan.

Käänny sitten ketju silmukka-
jonon toiselle puolelle ja virkkaa 
ohjeen mukaan. Jatka virkkausta 
spiraalina ellei toisin mainita.
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Vartalon aloitus  
kaula-aukosta
Tätä tekniikkaa tarvitset osan 
hahmoista vartalon aloitukseen.

Aloitus uudella langalla (kjs):
Aloita virkkaus ohjeen mukaisesta 
kohdasta. Pistä koukku silmukan 
läpi, ota uusi lanka koukulle 
ja vedä se silmukan läpi 
(=  aloitussilmukka).

Ota lanka koukulle ja vedä se 
koukulla olevan aloitussilmukan 
läpi (= ketjusilmukka). 

Pyöreä lopetus
Tällä tekniikalla saat siistin 
näköisen lopetuksen hahmojen 
päihin ja vartaloon.

Tee ensin kavennukset ohjeen 
mukaan, kunnes jäljelle jää vain 
pieni aukko. Pujota lanka neulan 
avulla viimeisten silmukoiden 
etureunasta ja kiristä jäljelle 
jäänyt aukko umpeen. Päättele 
lanka.
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Ota lanka uudelleen koukulle 
ja vedä se molempien koukulla 
olevien silmukoiden läpi. Nyt 
kaula-aukon ensimmäinen kiinteä 
silmukka on valmis. 

Jatka virkkaamista ohjeen mukaan.

Ensimmäinen kiinteä silmukka 
(merkkaa langanpätkällä):
Pistä koukku saman silmukan 
läpi kuin aloituksessa, ota lanka 
koukulle ja vedä se silmukan läpi. 
Koukulle jää kaksi silmukkaa.
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Ota lanka uudelleen koukulle 
ja vedä se molempien koukulla 
olevien silmukoiden läpi.

Kiinteä silmukka  
lankalenkin kanssa
Tätä tekniikkaa tarvitset  
mm. Nipsun ja Haisulin jaloissa.

Pistä koukku ensin lankalenkin 
läpi ja sitten vasta virkattavan 
silmukan läpi, ota lanka koukulle 
ja vedä se sekä silmukan että 
lankalenkin läpi. 

Sivusilmukat:
Virkkaa sivuille tulevat silmukat 
kaula-aukon etu- ja takapuolen 
väliin.

Takasilmukat:
Virkkaa kiinteitä silmukoita 
ohjeen mukaan taakse jätettyihin 
lankalenkkeihin.
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Munkinnyöri
Tällä tekniikalla on tehty  
mm. hahmojen hännät.

Tee aloitus joko asettelemalla 
langat kuvan mukaisesti 
päällekkäin tai kiinnittämällä  
ne ohjeen mukaiseen aloitus-
kohtaan. Aloita punonta  
alemmalla langalla.

Asettele kaikki neljä lankaa 
vuorotellen toinen toisensa 
päälle. 

Muista pujottaa viimeinen lanka 
myös ensimmäisen lankalenkin 
alta. Kiristä vetämällä kaikista 
langanpäistä samanaikaisesti. 

Jatka punontaa ohjeen mukaisesti 
kierros kierrokselta.
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MuuMIPEIKKO ON REIPAS  
JA ILOINEN SEIKKAILIJA, 

JONKA SEuRASSA 
KAIKKI VIIHTYVÄT.

Muumipeikko asuu Muumilaaksossa Muumipapan ja Muumimamman 
kanssa. Muumilaaksossa tapahtuu aina jännittäviä asioita ja niinpä 

Muumipeikko ajautuukin ystävineen mitä ihmeellisimpiin seikkailuihin. 
Muumipeikko pitää kovasti merestä ja viettää mielellään ystäviensä 
kanssa aikaa uimarannalla. Muumiperhe pitää myös purjehtimisesta 

ja ystävätkin ovat aina tervetulleita purjehdusretkille. Muumipeikon 
paras ystävä on Nuuskamuikkunen ja mielitietty Niiskuneiti, 
mutta myös Nipsu ja Pikku Myy ovat hänelle hyvin tärkeitä.

Muumipeikkoon tarvitset
Virkkuukoukku nro 2.50 ja 
2.00 tai käsialan mukaan

Valkoista lankaa vartaloon 
Ohuempaa mustaa 
lankaa kasvoihin

Vanua täytteeksi

Mustaa ja valkoista 
askartelu huopaa silmiin

Neula ja sakset
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NIISKuNEITI ON 
IHASTuTTAVAN TYTTöMÄINEN 
HAAVEILIJA, JOKA SuLATTAA 
SYdÄMEN KuIN SYdÄMEN 

SuLOISuudELLAAN.

Herttainen Niiskuneiti asuu Muumilaaksossa veljensä Niiskun kanssa. 
Hän pitää kovasti kukista ja kaikesta sievästä. Niiskuneidillä on 

huoliteltu otsatukka sekä kultainen nilkkarengas vasemmassa jalassaan. 
Niiskuneiti on ikuinen romantikko ja Muumipeikon läheinen ystävä.

Niiskuneitiin tarvitset
Virkkuukoukku nro 2.50, 2.00 
ja 1.75 tai käsialan mukaan

Valkoista lankaa vartaloon 
Keltaista lankaa hiuksiin

Kultalankaa nilkkarenkaaseen
Ohuempaa mustaa lankaa kasvoihin

Vanua täytteeksi

Mustaa ja valkoista  
askartelu huopaa silmiin

Neula ja sakset
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