
Kettu-repolainen 
Koko n 30cm 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tarvikkeet: 

Lanka* Drops Snow Oranssi 200g 

 Drops Snow Musta 50 g 

 Drops Snow Valkoinen 50g 

 Pieni määrä mustaa ohuempaa lankaa nenään ja silmiin 

 Pieni määrä esim oliivinvihreää silmiin 

 ( voit myös käyttää turvasilmiä ja/tai turvakuonoa ) 

Koukku 5mm 

 2-3mm silmien virkkaamiseen 

 

 Täytevanua 

 

Tukevaa rautalankaa, sivuleikkurit, maalarinteippiä tms ( ei pakolliset, mutta itse käytän etutassuissa sekä 
hännässä ) 

*Langaksi soveltuu toki muukin saman paksuinen, Myös esim 2-kertainen Seitsemän Veljestä toimii. Tällöin 
kannattaa vaihtaa koukku kokoon 6mm 

 

Työjärjestys 

1. Etutassut ja häntä 
2. Vartalo 
3. Pää + korvat 
4. Kokoaminen 
5. Takatassut 
6. Viimeistely 

 

Sitten voidaankin aloittaa! 
 

Tuki tassuihin ja häntään 

Itse käytän etutassuissa ja hännässä rautalankaa. Tämä ei ole välttämätöntä, mutta rautalangan avulla 
pystyy tassuja ja häntää asettelemaan esim tasapainon ja istuma-asennon säätämisessä. 

Etutassuja varten leikkaa rautalangasta kaksi n 30cm pätkää, taita kaksinkerroin ja kieritä tiukalla kierteelle. 
Avonaiseen päähän maalarinteippiä tms, jotta työhön ei jää mitään teräviä piikkejä.  



Häntää varten 50-60cm rautalankaa ja sama homma. 

 

Jätä nämä hetkeksi odottelemaan. Niiden vuoro tulee tuota pikaa 

 

 

Etutassut  2 kpl 

Tee aloitusrengas ( magic ring ) 

1. 8 ks renkaaseen 
2. lisäys jokaseen  16 s 
3. 4 ks, kav x 4, 4ks  12 s 
4. 4 ks, kav x 2, 4ks  10 s 
5. 4ks kav, 4ks   9 s 
6. 4ks, kav, 3 ks   8 s 

Nyt on jalkapöytä/ tassu valmis ja lähdetään virkkaamaan ”ranteesta” ylöspäin. Virkkaa 2-3 krs, tuputtele 
täytettä tassun kärkeen ( pinsetit ovat tässä tosi hyvät ) ja jos käytät rautalankaa, työnnä se teippipuoli 
edellä tassun kärkeen. Tee pieni mutkan ranteen ( vai onko se nilkka? ) kohdalle 

  

7.-11.  8ks   8 s 

12.      lisäys, 7ks  9s 

13.      9s 

14.     lisäys, 8s  10s 



15.    10s 

Katkaise lanka ja päättele. Täytä vanulla niin tiiviiksi kuin mahdollista.  

Tee kaksi samanlaista   

 

Häntä 

Tee aloituslenkki valkoisella langalla. 

Huom! Häntä virkataan sisäpuolelta, koska samalla virkataan lankalenkkejä joista saadaan myöhemmin 
upea pörröinen häntä. 

1. 6ks lenkkiin 
2. 6 ks   
3. virkkaa lenkit joka silmukkaan 

 

           
Lenkit virkataan tästä eteenpäin joka 2. krs 
    

4. lisäys, 5ks 7s 
5. 7ks ( lenkit ) 
6. vaihda oranssiin lankaan, lisäys, 6ks  8s 

Tässä kohtaa on jo hyvä alkaa täyttämään häntää sekä lisätä rautalanka sisälle 
7. 8ks ( lenkit ) 
8. 8ks 

 
Jatka kuten krs 7,8 kunnes häntä on haluamasi pituinen. Oman kettuni häntä on 16cm 
 
 
Vartalo 
 
Virkataan oranssilla langalla pohjasta elikkäs peffasta alkaen 
Tee aloitusrengas 

1. 6ks renkaaseen 
2. lisäys jokaiseen   12s 
3. (1ks, lisäys) x6  18s 
4. ( 2ks, lisäys ) x6  24s  

 



Nyt kiinnitetään häntä 
5. Virkkaa hännästä 4 s yhteen vartalon kanssa, 20ks  24s 
6. Virkkaa hännästä 4s yhteen vartalon kanssa, 20 ks  24s 
7. Virkkaa 26 ks , kiinnitä merkkilanka tähän. Tästä lähtien kerroksen aloitus/lopetus katsotaan tästä. 

Merkkilangan pitäisi olla hännän keskikohdalla. 
 

     

        Kerrokset 8-15. 24s 

         Huom! Tarkkaile merkkilankaa! Sen pitäisi kulkea pystysuoraan hännästä alkaen. Itselläni lähtee työ  

         helposti kiertämään vasemmalle ( oikeakätisillä ilmeisesti oikealle ) Siirrä merkkilankaa / kerroksen 

         aloituskohtaa tarpeen mukaan. Näin työstä tulee symmetrinen eikä tule ketusta kieroon kasvanut!    

        Tässä vaiheessa kannattaa alkaa jo täyttämään ja yrittää pakata täytettä niin tiiviisti kuin mahdollista.  

                         

         16. 7ks, lisäys (2,lisäys)x3, 7ks   28s 

         18. 28ks 

         19. 7ks, lisäys, 3ks, lisäys,4ks, lisäys, 3ks, lisäys, 7ks  32s 

         Seuraavaksi kiinnitetään jalat. Mallaile itse mihin asentoon haluat jalkojen asettuvan. 



         20. 8ks, 5s yhteen jalan kanssa, 6ks, 5 s yhteen jalan kanssa,8ks 32s 

         21. 7ks, lisäys, 4ks, lisäys, 6k, lisäys, 4ks, lisäys, 7ks  36s 

         22-26. 36ks 

  27. 7ks, kav, 4ks, kav,6ks,kav, 4ks, kav, 7ks   32s 

  28. 32ks 

  29. 7ks, kav, 3ks, kav, 4ks, kav, 3ks, kv, 7ks   28 s 

30. 28ks 

31. 7ks,kav, (2ks,kav) x 3, 7ks    24s 

32. 24s 

33. ( 4ks, kav ) x4    20s 

34-36. 20s 

Katkaise lanka ja jätä kaula auki. Lankaa kannattaa jättää pitkä pätkä, jotta sillä voi ommella pään 
paikoilleen myöhemmin. 

 

Kuono ja pää 

Kuonoon tulee muutama kerros kahdella värillä. Valkoisen värin osuuden olen kirjoittanut ohjeeseen 
punaisella. Jos kirjovirkkaaminen ei ole tuttua tai ei muuten vaan nappaa, voit hyvin virkata koko kuonon 
osuuden valkoisella ja halutessasi vaikka kirjailla hieman oranssia kuonon päälle. Jokainen teke omasta 
ketustaan juuri omanlaisensa! 

Tehdaanpä siis aloituslenkki valkoisellai… 

1. 6ks lenkkiin 
2. 6 x lisäys   12s 
3. 1ks, 3ks yhteen, 8ks, 3ks yhteen, 1ks 16s 
4. 1ks, kav, 10ks, kav, 1ks   14s 
5. 4ks, 6ks,4ks   14 s 
6. 2ks, lisäys, 1ks, 6ks, 1ks, lisäys, 2ks  16 s 
7. 3ks, lisäys, 8ks, lisäys,3ks  18s 

Tässä kohtaa vaihdetaan kokonaan oranssiin/ruskeaan väriin 

8. 4ks, lisäys, (2ks, lisäys ) x3, 4ks  22s 
9. 22 ks    22s 
10. 5ks, llsäys (2ks,lisäys) x4, 4ks  27s 
11. 6ks, lisäys ( 3ks,lisäys ) x 4, 4ks  32s 
12. ( 6ks, lisäys ) x 4 
13. – 17. krs 36s   36s 

 
Nyt on hyvä hetki alkaa täyttämään päätä. Jos haluat käyttää turvasilmiä, sekin kannattaa  
tehdä ennen kuin alat kaventamaan 

18. ( 4ks,kav) x6   30s 



19. ( 3ks, kax) x6   24s 

20. ( 2ks,kav )x6   18s 

21. (1ks, kav ) x6   12s 

22. kav x 6    6s 

Täytä niin piukeaksi kuin mahdollista, katkaise lanka ja päättele. Piilota langan pää pään sisälle. 

 

Korvat 

Aloitetaan korvan kärjestä. Tee kaksi samanlaista 

Tee aloitussilmukka ja luo 2 kjs 

1. 3ks toiseen silmukkaan koukusta lukien, 1kjs kääntymiseen ( tee tämä joka rivin lopussa ) 
2. 3ks 
3. lisäys, 1ks, lisäys 
4. 5ks 
5. lisäys, 3ks, lisäys 
6. 7ks 
7. 7ks 
8. 3ks, käännös 
9. 3ks 
10. Jos käytät rautalankaa ( suosittelen), virkkaa rautalanka korvan ympäri 

 

 

Leikkaa lopuksi liika rautalanka pois.  1cm päätä 

olisi hyvä jäädä korvan juureen. 

 

 

     

          

 

 

 

 

     Silmät 

     Minun kettuni silmät ovat virkattu Arwettan Filcolana Classic langalla, koukku 2mm.  

    Lankaa kuluu kuitenkin niin vähän, että tuskin tätä varten kannattaa ostoksille lähteä. Käytä mitä löytyy! 

    Tee aloituslenkki mustalla langalla 



1. 10 pp lenkkiin 
2. vaihda lanka vihreään, 2ks jokaiseen ( yht 20 ). 

Katkaise lanka, jätä kuitenkin sen verran, että saat silmän ommeltua paikalleen. Tee toinen samoin. 

Halutessasi kirjaile valkoisella langalla pieni valkoinen piste silmän keskelle. Tuo kummasti elävyyttä 
ilmeeseen! 

 

Pään kokoaminen 

Ompele korvat paikalleen. Omasta mielestäni ihanteellinen paikka on viimeinen krs ennen takaraivon 
kavennuksia 

  

Kirjaile mustalla langalla nenänpää ja suu. 

Ompele pää paikalleen tukevasti. Sovittele ja pyörittele. Katso mikä näyttää kivalle. Esim vähän pää 
kallellaan näyttää tosi kivalle! 

Käytä esim sukkapuikkoa pään neulaamiseen paikalleen ennen ompelua. Nuppineulat eivät oikein toimi 
tässä kohtaa. 

 

Takajalat 

Virkataan ensin kankut ruskealla/ oranssilla 

Tee aloituslenkki 

1. 6ks lenkkiin 
2. lisäys jokaiseen   12s 
3. (1 ks, lisäys) x6   18 s 
4. ( 2 ks, lisäys ) x6   24 s 
5. ( 3ks, lisäys ) x 6   30 s 
6. 16 ks, käännös 
7. kav x 8, ps  

 
Tämä viimeinen kerros, jossa kavennukset, on jalan polvipuoli eli etupuoli ( huomioi tämä kun 
ompelet jalkaterän paikalleen ) 
Katkaise lanka, jätä pitkä pätkä ompeluun. Tee toinen samanlainen 



      Jalkaterä, mustalla 

       Tee aloituslenkki 

1. 5ks lenkkiin 
2. lisäys jokaiseen   10s 
3. 10ks 
4. 10ks 
5. 10ks 
6. kav, 8ks   9s 
7. 9 ks 
8. kav, 7ks   8s 
9. 8ks 
10. 3ks, käännös, 3ks 

 

Täytä jalkaterät vanulla ja ompele ”kankkuihin” kiinni. Huomioi tässä vasen/ oikeapuoli, eli ompele 
toistensa peilikuviksi 

 

      

 

Asettele jalat neulojen kanssa paikalleen. Varmista, että istuma-asento säilyy tukevana. Ompele jalat 
kiinni. Voit kevyesti täyttää, mutta älä liikaa. Tulee muuten muhkeat pakarat repolaiselle. 

 

Kaulus / valkoinen rinta 

 

Tee aloituslenkki 

1. 6ks lenkkiin 



2. lisäys jokaiseen   12s 
3. ( 1ks, lisäys ) x 6   18s 
4. ( 2ks, lisäys ) x 6   24s  
5. ( 3ks, lisäys) x 6   30 s 
6. 8ks, käännös 
7. 8ks, käännös 
8. 6ks, kav, käännös 
9. 7ks, käännös 
10. 5ks, kav, käännös 
11. 6ks 
12. 6ks 

Katkaise lanka, mutta jätä riittävän pitkä pätkä ompeluun. Ompele kaulus paikalleen. 

 

Leikkaa hännän lankalenkit auki ja harjaa häntä pörröiseksi. Koiran karsta on mainio apuväline tässä 
hommassa. Muotoile häntää tarvittaessa. 

 

Valmis!! 
Olen laatinut tämän ohjeen yleiseksi iloksi. Se on vapaasti käytettävissä yksityiseen käyttöön. Tuotetta saa myös valmistaa myyntiin. 
Olisin kuitenkin iloinen, jos jaat eteenpäin, mainitset suunnittelijaksi SatuS:n 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  


