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Lasten lapaset, perusmalli 

Koukku: 3 

Lanka: 3-säikeinen (140 tex x 3) villalanka tai koukun kokoon sopiva  

muu lanka  

Koko, pienten lasten: pituus 14,5 cm, peulakosta kärkeen 7,5 cm,  

ympärys 14 cm 

 

Ohjeessa ei ole kerrottu raidoitusta/kuviointia, mutta sen voi päättää itse. Jos teet kirjovirkkaamalla, 

tee lapasesta n. 10% suurempi, sillä kirjovirkkaus tiivistää virkkausta. 

 

Vasemman käden lapanen 

Luo 30 ketjusilmukkaa. Yhdistä ne renkaaksi.  

Virkkaa 11 kerrosta kiinteillä silmukoilla. Virkkaa kiinteillä silmukoilla siten, että virkkaat uuden 

silmukan aina edellisen kerroksen silmukan takareunaan. 12.lla kerroksella tehdään peukalon reikä.  

12. krs: virkkaa 9 kiinteää silmukkaa ja 6 ketjusilmukkaa. Hyppää 6 silmukan yli ja jatka virkkaamista 

kerroksen loppuun. Sinulla pitäisi nyt olla työssä ”reikä”. Jatka virkkaamalla kiinteitä silmukoita 

kunnes lapanen niin pitkä, että sormista näkyy n. 1,5 cm. 

Tee kärkikavennukset: 

1. kerros: virkkaa yhteen joka 4. ja 5. silmukka 

2. kerros: virkkaa yhteen joka 3. ja 4. silmukka 

3. kerros: virkkaa yhteen joka 2. ja 3. silmukka 

4. kerros: virkkaa yhteen joka 1. ja 2. silmukka 

Ja lopuksi katkaise lanka ja pujota se neulan avulla loppujen silmukoiden läpi ja kiristä reikä 

umpeen. Päättele hyvin. 

Peukalo: 

Virkkaa peukaloreikään 16 s ja virkkaa 2 kerrosta. 3.lla kerroksella kavenna kämmenen puolella 

virkkaamalla 1. ja 2. silmukka yhteen, tee samoin kerroksen kahdelle viimeiselle silmukalle. Toista 

kerros. Nyt sinulla pitäisi olla 12 silmukkaa. Kun peukalon pituus on 7 kerrosta, tee 

kärkikavennukset. 

Peukalon kärki: 

1. krs: virkkaa yhteen joka 2. ja 3. silmukka  

2. krs: virkkaa yhteen joka 1. ja 2. silmukka  

3. krs: katkaise lanka ja vedä se neulalla silmukoiden läpi ja päättele 

Oikean käden lapanen 

Tee oikean käden lapanen kuten edellä. Ainoa ero on 12. kerroksella tehtävä peukalon paikka, se 

tulee peilikuvaksi.  
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12. krs: virkkaa 15 kiinteää silmukkaa ja 6 ketjusilmukkaa. Hyppää 6 silmukan yli ja jatka 

virkkaamista kerroksen loppuun. Sinulla pitäisi nyt olla työssä ”reikä”. Jatka virkkaamalla kiinteitä 

silmukoita kunnes lapanen niin pitkä, että sormista näkyy n. 1,5 cm. 

Jatka ohjeen mukaan. 

Kun valmiit, niin käteen ja kylille! 

 

 


