
   

 

 

Hypistelymuhvi 

Muistisairaille ja lapsille 

Hypistelymuhvi helpottaa muistisairaan tai lapsen keskittymistä. Kun esimerkiksi satutuokion aikana 
lapsella on muhvi hypisteltävänä, hänen on helpompi keskittyä kuuntelemaan. Muhvin tulee 
olla pestävä ja kestävä. Se tulee tehdä konepesun kestävästä langasta ja siinä ei saa olla osia, jotka 
voivat irrota pitkän hypistelyn jälkeen. Voit halutessasi koristella muhvin virkatuilla kukilla ja 
perhosilla. 

Katso myös muhviohjeita Joensuun kaupungin sivuilta ja Sari Suvannon ohje neulottuun 
hypistelymuhviin ilman sisävuorta 

 

Sinivalkoinen muhvi 

48 silmukkaa sinisellä langalla, jaettuna neljälle puikolle 
1 o, 1 n joustinneuletta n. 8 cm sinisellä 
n. 7 cm oikeaa neuletta sinisellä 
5 kerrosta nurin valkoisella 
n. 11 kerrosta oikeaa neuletta sinisellä 
5 kerrosta nurin valkoisella 
n. 7 cm oikeaa neuletta sinisellä 
n. 8 cm joustinneuletta sinisellä 
Käännä joustinneule putkilon sisälle, ja ompele kiinni. 

Sivukoristeet tehdään seuraavasti virkaten: 15 kjs, 7 ks, kahdeksanteen silmukkaan 15 puolipylvästä, 
sitten ks 9. ketjusilmukkaan ja ks ketjusilmukkaketjun loppuun. Katkaise lanka ja päättele. 

 

http://www.joensuu.fi/muhviohjeita
http://www.joensuu.fi/documents/11127/3534350/Neulottu+hypistelymuhvi+2+by+Sari+Suvanto.pdf/7b977d8b-34d0-4eac-80f0-0ebd88fd329a
http://www.joensuu.fi/documents/11127/3534350/Neulottu+hypistelymuhvi+2+by+Sari+Suvanto.pdf/7b977d8b-34d0-4eac-80f0-0ebd88fd329a


   

 

Punavalkoinen muhvi (kolmella kukalla) 

48 silmukkaa valkoisella 
Joustinneuletta n. 8 cm 
Neulo n. 28 cm (n. 4 cm valkoisella, n. 20 cm punaisella ja n. 4 cm valkoisella) siten että otat silmukan 
takareunan (pujota puikko oikealta vasemmalle ja vedä silmukka läpi) 
Käännä joustinneule putkilon sisälle, ja ompele kiinni. 

 

Punasävyinen muhvi 

48 silmukkaa vaaleanpunaisella 
Joustinneuletta n. 8 cm vaaleanpunaisella 
5 kerrosta oikeaa vaaleanpunaisella 
5 krs punaisella 
5 kerrosta vaaleanpunaisella 
7 kerrosta punaisella 
5 kerrosta vaaleanpunaisella 
11 kerrosta vaaleanpunaisella 
5 kerrosta vaaleanpunaisella 
7 kerrosta punaisella 
5 kerrosta vaaleanpunaisella 
5 kerrosta punaisella 
5 kerrosta vaaleanpunaisella 
n. 8 cm joustinneuletta vaaleanpunaisella 
Käännä joustinneule putkilon sisälle, ja ompele kiinni. 

 

Sininen muhvi valkoisella resorilla 

48 silmukkaa valkoisella 
n. 8 cm joustinneuletta valkoisella 
Vaihda siniseen lankaan. 
1 krs oikein 
*4 o, 4 n* toista 4 kerrosta 
*4 n, 4 o* toista 4 kerrosta 
2 kerrosta oikein 
2 kerrosta nurin 
n. 10 cm oikeaa 
2 kerrosta nurin 
n. 10 cm oikeaa 
2 kerrosta nurin 
2 kerrosta oikein 
*4 n, 4 o* toista 4 kerrosta 
*4 o, 4 n* toista 4 kerrosta 



   

 

1 krs oikein 
Vaihda valkoiseen lankaan ja n. 8 cm joustinneuletta. 
Käännä joustinneule putkilon sisälle, ja ompele kiinni. 
Ota kaksi pätkää lankaa, pujota silmukan läpi niin että käsissäsi on nyt neljä langanpäätä. Letitä 
(kolmella, pidä yhtenä "lankana" kahta). 

 

Helistin 

Ota kinder-suklaamunasta kotelo ja laita sinne jotain rapisevaa (lelun palanen toimii). Ota 0.5-1 
numeroa pienempi koukku kuin minkä kokoisia puikkoja käytit itse muhville (jotta kotelosta tulee 
napakka). 
4 kjs, piilosilmukka ensimmäiseen kjs. 
1 kjs, 10 ks renkaaseen. 
Kaksi ks jokaiseen edellisen kerroksen kiinteeän silmukkaan. 
Toista edellinen kerros kaksi kertaa. 
5 kerrosta puolipylväitä (1 pp yhteen ks). 
Virkkaa kiinteitä silmukoita siten että virkkaat yhteen kaksi edellisen kerroksen silmukkaa. 
Toista edellinen kerros kaksi kertaa. 
(käsialasta riippuen ehkä toista vielä kerran) 
Virkkaa loput silmukat yhteen kiinteällä silmukalla ja virkkaa ketjusilmukoita halutun pituinen nauha. 

 

"Naputin" 

Ota pilttipurkin kansi (tai vastaava). Päällystä virkkaamalla 4 kjs, kiinnitä ketjuksi. Virkkaa 
renkaaseen 10 ks. Virkkaa jokaiseen kiinteään silmukkaan 2 ks. kunnes ympyrä on 
pikkuisen pienempi kuin kansi. Kaksi kerrosta siten että jokaiseen kiinteään silmukkaan 
tulee kiinteä silmukka (mahdollisesti vain yksi jos lanka on kovin paksua). Sujauta kansi 
tähän koteloon. Virkkaa aina kaksi ks yhteen kunnes kansi on kokonaan kotelon sisällä. 
Päättele. 


