
                         

 
 

 
Ravelry Store: Johanna Lindahl Designs 

Blogg: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 

Copyright Mijo Crochet 2019. 

1 
 Dragon Belly Shawl 

 

Design av Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

 

Ohje on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Kaupallista käyttöä varten 

tarvitaan lupa yritykseltä Mijo Crochet.
 

 

Dragon Belly on hieman epäsymmetrinen huivi, joka 

virkataan sivulta toiselle edestakaisin kerroksin 

pikkukuvassa näkyvän nuolen mukaisessa suunnassa.

Ohjeen nimi tuli siitä, miltä lohikäärmeiden mahat 

lastensaduissa näyttävät. Oletko samaa mieltä?

 
Lanka:Scheepjes Spirit 50 g, kolme kerää 
(kuvassa väri nr. 304)

 Koukku: Halusin erityisen ilmavan, joten tässä on 

käytetty 4,5 mm koukkua. Myös 3.5 mm käy.
 

Koko: Jos käytät ohjeen mukaista lankaa ja 
koukkua ovat mitat suurinpiirtein kuvassa 
olevan mukaiset (pingotuksen jälkeen). Voit 
tehdä huivista haluamasi kokoisen.

 

Lyhenteet:
 

kjs - ketjusilmukka
ps - piilosilmukka
ks - kiinteä silmukka
p - pylväs
kep - Kohopylväs etukautta (ohje esim. Novitan sivuilta)

 

seur - seuraava
hy – hyppää yli
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Käännä työ jokaisen kerroksen jälkeen 
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Kerros 1:
 
4 kjs, 2 p ensimmäiseen ketjusilmukkaan.
 

 
 
 
 
 

 
 
Kerros 2:
 
4 kjs, 1 p samaan silmukkaan. 1 kjs, hy 1 p, 1 p edellisen 

kerroksen neljänteen ketjusilmukkaan.
 

 

 

 

 

 
 
Kerros 3:
 
2 kjs, 1p seuraavaan kjs-ketjuun, 1 p seuraavaan 

pylvääseen. 4 pylvästä 4-kjs ketjuun. 

 
 

 

 

 

Kerros 4:
 
4 kjs, 1 p samaan silmukkaan. (1 kjs, hy 1 p, 1 kep 

seuraavaan pylvääseen) Toista 2 kertaa. 1 kjs, hy 1p, 1 p 
edellisen krs toiseen ketjusilmukkaan. 
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Kerros 5: 

2 kjs, (1 p seuraavaan kjs-ketjuun, 1 p seuraavaan pylvääseen).
Toista kerroksen viimeiseen pylvääseen asti. 4 p 4 kjs-ketjuun.

 

 
 
 
 

 
 
Kerros 6:
 
4 kjs, 1 p samaan silmukkaan. (1 kjs, hy 1 p, 1 kep seuraavaan 

p) Toista kolmanneksi viimeiseen pylvääseen asti. 1 kjs, hy 1 p, 

1 p edellisen kerroksen toiseen kjs:aan. 

Silmukkamerkki kuvassa osoittaa huivin tulevan yläreunan. 

Tässä reunassa tehdään kaikki lisäykset. 
 

 
 Toista kerroksia 5 ja 6 kunnes huivi on haluamasi kokoinen. Mallihuivissa on 88 

kerrosta. Viimeisen kerroksen tulisi olla krs 6, etene sen jälkeen reunuksen 

virkkaamiseen.
 

 

Reunus:
 

Katkaise lanka.
Reunuksen virkkaaminen aloitetaan vaaleanpunaisen 
neulan osoittamasta kohdasta.

Huivin yläreuna on oikealla puolella ja sinulla on työn 
nurja puoli sinua kohti. 

Selkeyden vuoksi kuvissa on huivin miniatyyri ja 
reunus virkataan eri värillä. Reunus virkataan huivin 
kahteen sivuun, ei yläreunaan. 
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Kerros A:4
Liitä lanka piilosilmukalla edellisen kerroksen kolmanteen ketjusilmukkaan. 2 kjs, 1 ks samaan 
kaareen. (1 kjs, 1ks seuraavaan kjs-kaareen) Toista viimeiseen kjs-kaareen. 1 ks seuraavaan 
pylvääseen, 2 kjs, 1 ks samaan silmukkaan (kulma)
 

 

  
 

Jatka toiselle sivulle. 1 ks seuraavaan kerrokseen. (1 kjs, 1 ks seuraavaan kerrokseen) 

Toista sivun loppuun. 1 ks, 1 ks huivin ensimmäiseen ketjusilmukkaan.
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Kerros B:5

1 kjs, hyppää yli ensimmäinen ks. 1 ps jokaiseen ks:aan ja jokaiseen kjs-ketjuun. Tee kulmassa ps 
kumpaankiin ketjusilmukkaan.

Huomaa, että reunus ei saa vetää huivia kasaan. Vaihda tarvittaessa 0,5 mm suurempaan 
koukkuun.

 

 
 

 
Kerros C: valinnainen
 
Nyt virkataan piilosilmukoita huivin viimeisen kerroksen päälle (reikärivi)
 

1 kjs, 1 ps samaan kjs josta kerros A alkoi. (1 ps kjs-kaareen, 1 ps seuraavaan 

pylvääseen). Toista krs loppuun.
 

  
 

Toisella sivulla teet ensimmäisen piilosilmukan ensimäiseen välikköön, seuraava 

ps tehdään pylvään huipulle. Kuvassa vaaleanpunainen neula näyttää kohdan, 

johon ps tehdään. Toista sivun loppuun.
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Viimeinen ps tehdään ensimmäisen kerroksen ensimmäiseen ketjusilmukkaan. Lopeta 

kerros ketjusilmukkaan ja kiinnitä lanka esim. invisible join-tekniikalla ensimmäiseen 

ketjusilmukkaan. 

  
 

Päättele langat ja pingota huivi.
 

Kiinnitä halutessasi tupsut kulmiin. Blogissa ohjeet tupsuihin ja invisible join 

tekniikkaan. 
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