
Minun nimi on Lutukka. Olen pitkänpitkä, kirjava lukutoukka ja pidän kirjaimista, loruista 

ja leikkimisestä. Tavallisesti olen pitkulainen palleroinen, mutta leikeissä saatan muuttua 

langanlaihaksi niin, että olen pelkkää päätä ja häntää. Mieluisin paikkani on lasten 

kainalossa kirjastokierroksen aikana. 

Voin olla mukana monenlaisissa leikeissä. Laiva on lastattu -tyylisiin leikkeihin palloni 

soveltuvat oikein mainiosti, samoin kuin piilotteluun ja heittelyyn. Pallojen keskellä on 

reikä, johon voi pujottaa tehtävä- ja vihjelappuja tai sormen :). Leppävirran kirjastossa on 

ahkerasti leikitty Aakkosleikkiä. 

Aakkosleikissä kirjaston alahyllyille on laitettu aakkoskortteja, joissa kussakin on yksi 

kirjain. Aluksi kirjasto voidaan kiertää Lutukka kainalossa ja katsoa yhdessä, näkyykö 

yhtään korttia. Jos näkyy, hihkaistaan yhdessä HEP. Kierroksen jälkeen Lutukka 

lasketaan maahan pötkölleen, ja kukin lapsi ottaa vuorollaan pallon Lutukan hännästä ja 

lähtee etsimään pallossa olevaa kirjainta vastaavan aakkoskortin. Lapsen ei tarvitse 

tuntea vielä kaikkia kirjaimia, vaan tunnistamisen voi tehdä muodon perusteella. Kun 

kirjain on löytynyt, laitetaan aakkoskortti laatikkoon ja pallo sovittuun paikkaan. Etsintää 

jatketaan kunnes mato on langanlaiha ja kaikki kirjainkortit ovat löytyneet.  Leikin lopuksi 

pallojen kanssa voi keksiä jotakin mukavaa. Meidän kirjastossa on  valoaukko yläkerran 

kirjastosalista alakerran käytävään. Laitamme saavin alakertaan ja heitämme pallot alas 

aukosta yrittäen osua saaviin. Jottei homma mene ihan hulinaksi, heitämme pallot väri 

kerrallaan alas. 

Aakkosmadossa on 29 kirjainpalloa, yksi isompi pallo päänä sekä neulottu nyöri 

häntänä. Seuraavalla sivulla on pallonteko-ohje. Pää tehdään samalla ohjeella, mutta 

isompana, eli levennyksiä jatketaan kunnes koko on sopiva. Päähän kirjotaan tai 

kiinnitetään silmät ja suu, nenä virkataan erillisenä ja kiinnitetään keskellä olevaan 

aukkoon samoin kuin neulottu häntä. 

Neulottu nyöri tehdään näin: neulo 1 kerros (4 tai 5 s) oikein sukkapuikoilla. Työnnä 

silmukat takaisin alkuun, kääntämättä puikkoa ja neulo taas silmukat oikein (i-cord-

tekniikka). Jatka kunnes häntä on tarpeeksi pitkä. Älä päättele häntää ennen kuin olet 

pujottanut loppuun esim. paksuhkon katkaistun neulepuikon. Tämä siksi, että 

hännänpäästä tulee jämäkkä ja pallojen pujotus on näin ollen helppoa. 

Lukutoukka Lutukka 



Virkattu aakkospallo 

Tarvikkeet: keskivahvaa lankaa n. 20-30 g/pallo ja siihen sopiva koukku, täytevanua ja 

parsinneula päättelyyn. 

Työn kulku: Virkkaa ensin pallon toinen puoli, jonka jälkeen käännä se ylösalaisin ja virkkaa 

toinen puoli peilikuvaksi. Ompele keskisauma ja jätä aukko. Täytä pallo vanulla ja ompele 

aukko kiinni. Kirjo kuviot. 

Pallon voi virkata joko pylväillä (p) tai kiinteillä silmukoilla (ks). Silmukkamäärät ovat samat 

molemmissa versioissa, mutta kiinteillä silmukoilla virkaten välikerroksia tulee enemmän. Työ 

etenee kerros kerrokselta siten, että kerros suljetaan piilosilmukalla. Joka kerros aloitetaan 

virkkaamalla kaksi ketjusilmukkaa, jotka lasketaan yhdeksi pylvääksi/kiinteäksi silmukaksi.  

Aloita työ virkkaamalla 10 ketjusilmukkaa. Yhdistä renkaaksi  

piilosilmukalla. Virkkaa kaksi ketjusilmukkaa (tämä lasketaan 

yhdeksi  pylvääksi (kuva 1) ja sen jälkeen 9 p/ks ketjusilmukoiden 

toiseen reunaan. Kun renkaassa on 10 p/ks, sulje kerros 

piilosilmukalla. Toista kerroksia neljä kertaa. 

1.-4. krs: 10 p/ks 

5. krs: lisäys joka silmukkaan (20 p/ks) 

6. krs: välikerros ilman lisäyksiä ( 20 p/ks) 

    (2 välikerrosta ks:lla virkaten) 

7. krs: lisäys joka toiseen silmukkaan (30 p/ks) 

8. krs: välikerros ilma lisäyksiä (30 p/ks) 

   (2 välikerrosta ks:lla virkaten) 

9. krs: lisäys joka kolmanteen silmukkaan (40 p/ks) 

10. krs: kerros ilman lisäyksiä(40 p/ks),  

Toista 10. krs kerran (kahdesti ks:lla virkaten. 

Katkaise lanka. 

Kuva 1 

Kuva 2 

Kun pallon puolikas on tehty, käännä työ ylösalaisin ja virkkaa aloitusreunaan (krs 1) 3(4) 

kerrosta p/ks ja sen jälkeen kerrokset 5 -10 kuten edellä. 

Kun molemmat puolikkaat on virkattu, asettele työ niin, että oikean puolen keskisaumat ovat 

vierekkäin. Yhdistä reunat löysillä piilosilmukoilla tai ompelemalla. Jätä n. 3-4 sentin aukko 

täyttämistä varten, täytä pallo vanulla ja sulje aukko. Päättele lanka. 

Kirjo kirjaimet ketjupistoin pohjaväristä poikkeavalla värillä pallon kylkeen. M- ja w-kirjainten 

alle kannattaa kirjoa viiva, jotta ne erottuvat toisistaan. 

Pallon kokoa on helppo suurentaa lisäämällä lisäys- ja välikerroksia. 


