
Mehiläispesä
Pesä virkataan silmukan takalenkkiin.
Krs 1:  Tee aloitussilmukkaan 9 kiinteää silmukkaa (ks) ja kiristä aukko umpeen. 
   Sulje kerrokset aina piilosilmukalla (ps)
Krs 2:  2 kjs = aloituspylväs, ½pylväs heti aloituspylvään tyveen, * 2 x ½pylväs 
   samaan silmukkaan (= lisäys) * Toista *_* yhteensä 8 kertaa, ps.
KKrs 3:  2 kjs, * lisäys, ½ pylväs * toista *_* 8 kertaa. Tee ½pylväs aloitusp:ään eteen, ps. 
Krs 4:  2 kjs, * 3 x ½pylväs, lisäys * Toista *_* 5 kertaa. 2 x ½pylväs, ps.
Krs 5-6:  2 kjs, 32 x ½pylväs, ps
Krs 7:  2 kjs, * 3 x ½pylväs, lisäys * Toista *_* 8 kertaa, ps.
Kra 8-11: 2 kjs, 40 x ½pylväs, ps.
Krs 12:  2 kjs, * 3 x ½pylväs, kavennus (= virkkaa 2 puolipylvästä yhteen)* 
    Toista *_* 8 kertaa, ps.
KKrs 13-15: 2 kjs, 32 x ½pylväs, ps.
Krs 16:  2 kjs, * 3 x ½pylväs, kavennus * toista *_* 6 kertaa, 2 x ½pylväs, ps.
Krs 17:  2 kjs, * 2 x ½pylväs, kavennus * Toista *_* 6 kertaa, 2 x ½pylväs, ps.
Krs 18:  2 kjs, * ½pylväs, kavennus * Toista *_* 6 kertaa, 2 x ½pylväs, ps.
Krs 19:  2 kjs, kavennus x 7, ps.
Viimeistely: vedä lanka silmukan läpi, pujottele se reunaan ja kiristä aukko umpeen.
Tee ketjusilmukoilla pesään vielä ripustusnaru.

MeMehiläiset
Tarvikkeet: pyöreä 8 mm päähelmi, soikea 12 mm vartalohelmi, 0,4 mm:n rauta-
lankaa ja Pen Touch -tussi (kulta).
Maalaa soikeaan vartalohelmeen raidat kullanvärisellä Pen Touch -tussilla ja anna 
kuivua kunnolla. Leikkaa 0,4 mm rautalankaa n. 25 cm:n pätkä. 
Pujota rautalangan keskelle pyöreä päähelmi ja kiepauta lanka kierteelle (kuva 1). 
Muotoile kaksi siipeä kiertämällä lenkki kumpaankin rautalankaan (kuva 2).
Pujota molemmat langat vartalohelmen läpi ja vatsan alta takaisin kaulaan (kuva 3).
Kierrä kaulanympäri alas jaloiksi (kuva 4). Kiinnitä mehiläiset pesään jalkojen rauta-
langalla.
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VALEMEHILÄISPESÄ AUTTAA KARKOITTAMAAN VIHELIÄISET 
PÖRRIÄISET TERASSEILTA JA PIHAMÖKEISTÄ. TÄMÄ KESÄN 
VIRKKAUSHITTI ON MYÖS MAINIO MÖKKITULIAINEN!

VALE

Mehiläispesä

JUSSI-puuvillalankaa
koukku 5
vanua
mustia puuhelmiä
0,4 mm rautalankaa
Pen-Touch tussi, kulta


