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KALEVALA-CAL 

POHJOLAN NEITO – Kalevalapeiton reunus 
Sari Åström 

 

 

Kansikuva: Milla Elo 

 

Kun palat on liitetty toisiinsa, jatketaan Kalevala CAL -peittoprojektia vielä virkkaamalla kaunis ja yhtenäisen 

loppusilauksen antava reuna. Reuna tehdään samalla Pia –langalla, jolla palat on liitetty yhteen. Näin reunuksestakin 

tulee kevyt ja siro, ja se toimii lähinnä taustana ja kehyksenä jättäen itse Kalevala CAL –aiheisille ruuduille niiden 

ansaitseman huomion. Tämän ohjeen lopusta löytyy myös vinkit valmiin peiton jälkikäsittelyyn.  
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Info: 
Reunuksesta tulee symmetrinen, kun peittoruutuja on parillinen määrä kullakin sivulla. Mikäli olet valinnut liittämiseen 

suositeltua paksumman tai ohuemman langan, voi erityisesti krs 4-6 aiheuttaa reunukseen joko kireyttä tai aaltoilua. 

Lisätietoja langanpaksuuksista voit lukea Kalevala CAL yleisinfosta. Kalevala CAL:n kaikki infot ja ohjeet paloihin löytyy 

Arteenin Kalevala CAL sivulta.  

CAL –projektin virallisia Lasse ja Pia –lankoja käytettäessä voit jatkaa samalla koukkukoolla mitä käytit liittämiseen, eli 

noin puoli numeroa pienempää koukkua kuin varsinaisille peittoruuduille.  

Silmukat ja lyhenteet:  
 hy   hyppää yli  

 s   silmukka  

 kjs    ketjusilmukka  

 ps    piilosilmukka  

 p   pylväs  

   5 pylvästä samassa s:ssa 

 ks    kiinteäsilmukka  

 KEks  kohoetukiinteäsilmukka 

 n   nirkko: 3 kjs, ps edellisen  s:n runkoon  

 

Vinkkejä ohjeen lukemiseen 
 (…)  Sulkeiden sisällä olevaa ohjetta toistetaan kerrottu määrä. Sulkeiden sisällä on vain yksittäisiä toistettavia 

osuuksia.  

*-*  Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita yksittäisiä toistoja, 

esimerkiksi koko neiliön sivun matkalta.  

<...> Väkästen välissä oranssilla kerrotaan normaalista etenemisestä poikkeava kerros, esim. virkkaaminen kahta 
kerrosta alemmas. 

[…]  Hakasulkeiden väliin violetilla ja kursiivilla tekstillä on kirjoitettu neuvoja ja vinkkejä, ne auttavat sinua 
ohjeen läpi. 

 

Tekijänoikeudesta: 
Minä, Sari Åström, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Valokuvat Minna Virtanen ellei toisin mainittu. 

Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muokata, jakaa tai myydä tätä kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa 

www.arteeni.fi/kalevalacal linkin jos haluat jakaa ohjeen jonnekin. Voit myydä itsevalmistamasi tuotteen, kunhan 

mainitset minut suunnittelijana. Vain yksityiseen käyttöön. Kiitos! 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-fi
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Pohjolan neito – reunuksen ohje 
Lähtötilanne. Peiton kunkin ruudun reunassa on 16 kjs-kaarta ja jokaisen ruudun kulmissa lisäksi 7-kjs-kaaret, joita ei ole 

kiinnitetty minnekkään. Huom. ohjeen kuvissa on käytetty kontrastiväristä lankaa havainnoimaan kutakin tehtävää 

kerrosta. Havainnollistavissa piirroskaavioissa harmaa alue edustaa jo tehtyjä kerroksia. Virkkausiloa! 

 

1. krs  Liitä lanka itsenäisenä ps:na minkä tahansa sivun ensimmäiseen 5-kjs-kaareen [kuva 1], *(5 kjs, ps seuraavaan 

kaareen [kuva 2]) sivun loppuun niin, että jokaisessa ruutujen liitoskohdassa virkkaat piilosilmukan 

samanaikaisesti kumpaankin 7-kjs-kaareen [kuva 3]. Kulmassa 5 kjs ja ps samaan kulman kjs-kaareen*, toista *-

* peiton ympäri, mutta tee viimeisen kjs-kaaren sijaan 2 kjs ja pylväs aloitus-ps:aan (Huom. näin pääset 

jatkamaan suoraan ”kjs-kaaren” laelta, eikä aloituskohtaa tarvitse hakea ylimääräisin piilosilmukoin) [kuva 4]. 
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2. krs Olet nyt sivun ensimmäisen kjs-kaaren keskellä; *(5 kjs, ps seuraavaan kjs-kaareen) sivun loppuun [kuva 1]. 

Kulmassa 5 kjs ja ps samaan kjs-kaareen*. Toista *-* peiton ympäri, mutta tee viimeisen kjs-kaaren sijaan 2 kjs 

ja pylväs aloitus-ps:aan. 

 

     

 

3. krs Olet yhä sivun ensimmäisen kjs-kaaren keskellä; 1 kjs ja ks samaan kjs-kaareen, *(3 kjs, ks seuraavaan kjs-

kaareen) [kuva 1] sivun loppuun. Kulmassa 2 kjs ja ks samaan kjs-kaareen*. Toista *-* peiton ympäri, 3 kjs ja 

sulje kerros ps:lla 1. ks:aan [kuva 2].  

           

 

4. krs Olet yhä sivun ensimmäisen ja toisen kjs-kaaren liitoskohdassa; 3 kjs (lasketaan pylvääksi), *(2 p kjs-kaareen, p 

ks:aan) [kuva 1] sivun loppuun, (2 p, pp, 2 p) kulman kjs-kaareen [kuva 2]  ja p ks:aan*. Toista *-* peiton 

ympäri, virkkaa 2 p kjs-kaareen ja sulje kerros ps:lla 3. kjs:aan. 

           

 

 

1 

1 2 
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5. krs Olet sivun 6. p:ään kohdalla kulmassa olevan pp:n jälkeen; 3 kjs (lasketaan pylvääksi) ja virkkaa vielä 4 samaan 

silmukkaan (yht 5 p samassa silmukassa), (6 kjs, hy 5 p, 5 p samaan s:aan (tulee kjs-kaaren kohdalla olevaan 

pylvääseen, kulmassa pp:n kohdalle)) peiton ympäri. Sulje kerros ps:lla 3. kjs:aan. [kuva 1] 

Vinkki. Halutessasi vaihtelua, voit tehdä tämän kerroksen myös kontrastivärillä. 

      

 

6. krs Olet nyt sivun ensimmäisen p-ryhmän kohdalla (mikäli kulman p-ryhmää ei lasketa); 1 kjs ja (KEks 

pylväsryhmän kohdalle sitoen kjs-kaaret pylväsryhmän taakse* [kuvat 1-2]), n [eli 3 kjs, ps edellisen kerroksen 

silmukan runkoon, kuva 3], 4 ks kjs-kaareen, ps kjs-kaareen JA <krs-4> keskimmäiseen pylvääseen (kjs-kaari jää 

ps:n sisälle [kuva 4]), 4 ks kjs-kaareen) peiton ympäri, sulje ps:lla 1. KEks:aan, katkaise ja päättele langat.  

*) Huomasitkos, että samalla muodostui popcorn? Dedri Uys on opastanut tämän ”laiskan miehen popparin” 

blogissaan. Tämä on yksinkertaisuudessaan todella näppärä tapa tehdä popcorn! 

 

           

       

1 

1 2 3 

4 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
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Peiton jälkikäsittely 
Ihan mahtavaa! Nyt on virkkausvaiheet valmiina, mutta malta vielä hetki!! Tässä vaiheessa peitto on kuin kotelostaan 

kuoriutunut perhonen, jonka siivet ovat vielä ryttyiset ja kurttuiset. Peiton viimeistelyä ei kannata arastella eikä jättää 

tekemättä vaikka se tuntuisi ajatuksena liian kovalta työltä. Pingotuksen myötä peitto puhkeaa loistoonsa kuten 

perhonen saadessaan siivet suoriksi ja sileiksi. Suosittelen ihan ehdottomasti peiton pingotusta!  

 

Kuvat: Sari Åström 

Pingotusta varten tarvitset jämälankaa apulangaksi ja tylppäkärkisen neulan (esim. villaneula) ja pingotusalustan (esim. 

jumppamattoja (Budget Sport) tai jonkin muun ison maton), sekä isoja nuppineuloja. 

 

Pingottamisen vaiheet: 
Ota reilusti peiton sivujen ympärysmitan verran kestävää jämälankaa ja pujota 

lanka neulalla jokaisen nirkon silmästä läpi pingotuksen apulangaksi.  

Kastele peitto läpikotaisin ja anna jopa liota noin parikymmentä minuuttia 

(kuidut imevät vettä ja pehmenevät paremmin käsiteltäviksi ja myös asettuvat 

paremmin muotoonsa).  Puristele sitten kaikki mahdollinen vesi pois ja rullaa 

vielä lopuksi peittoa pyyhkeiden ym. sisällä niin, että saat peiton 

apulankoineen niin kuivaksi kuin mahdollista. 
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Kiinnitä peitto nuppineuloilla apulangasta pingotusalustaan (ei apulangan läpi, 

vaan niin, että apulanka jää melko vapaasti nuppineulojen toiselle puolelle); 

ensin kaikki kulmat ja sitten tasaisesti kaikilta sivuilta niin, että peitto muodostaa 

tasaisen suorakaiteen. Peittoa saa venyttää jonkin verran, jolloin se pingottuu 

selkeämmin. Sitten ala kiristää apulankoja niin, että kaikista sivuista tulee suorat 

(reuna tai apulanka ei siis jää laineille nuppineulojen väliin). Solmi tai kiinnitä 

langanpäät nuppineuloilla niin, että kiristys pysyy paikallaan. Voit vielä 

tarvittaessa lisätä nuppineuloja väleihin, jos näyttää että jostain meinaa vetää 

kaarelle.  

Jätä peitto tähän kunnes se on AIVAN KUIVA. Ja jätä vielä senkin jälkeen mielellään yhdeksi päiväksi paikoilleen. Mikäli 

pingotuksen purkaa keskeneräisenä, ei siitä tule niin kestävää, vaan peitto tahtoo palautua kohti alkuperäistä muotoa. 

Kuivumista voit tehostaa esim. puhaltimella tai hiustenkuivaajalla (vain valvottuna!!). Täysin kuivasta peitosta voit 

poistaa ensin nuppineulat ja sitten apulangan ja nyt *leveä hymy ja onnellinen huokaus* peittosi on täysin valmis! Eikö 

ollutkin ehdottomasti kaiken vaivan arvoista!! 

  

Peiton huolto 
Villa on materiaalina itsepuhdistuvaa ja antibakteerista, joten peittosi huoltoon riittää yleensä kopistelu ja tuuletus 

ulkona. Tutustu käyttämäsi langan pesuohjeisiin huolella. Huom. lankapaketeissa myydyissä Lasse ja Pia -langoissa on 

virheellinen vyöte, nyt toimitetulle villa-akryylilangalle suositellaan varmuuden vuoksi käsinpesua. Pingotus 

kannattaa tehdä uudelleen jokaisen pesun jälkeen.  

Käyttämättömänä peitto kannattaa säilyttää 

ilmavasti esim. kaappiin viikattuna. 

Jos pingottaminen on ihan kertakaikkisesti 

vastoin toimintamalliasi (suosittelen silti 

harkitsemaan pingotusta), voit tarvittaessa 

kokeilla höyryttää työn (huom. silitysraudalla 

saa helposti latistettua ruutujen 

kolmiulotteiset muodot ja pahimmillaan 

poltettua langan sisältämät keinokuidut, eikä 

sillä saa juurikaan pakotettua reunoja tai linjoja 

suoriksi) tai kastella ja venytellä mittaansa ja 

antaa kuivua vapaasti. Näillä keinoin 

lopputulos ei kuitenkaan ole pingotuksen 

veroinen. 

 

Vinkki. Voit jakaa kuvia reunuksesta sosiaalisessa mediassa #Kalevalacal tai #kalevalacal_pohjolanneito. 


