
Ilmatar – Sari Åström    

  © 2017 Sari Åström, all rights reserved 
  www.arteeni.fi 

Kalevala CAL –ruutu 

Ilmatar by Sari Åström 
 

Tämä ruudun ohje on osa projektia, jossa on suunniteltu Kalevala-aiheinen virkattu torkkupeitto Suomen 100-

vuotisjuhlan kunniaksi. Yleistiedot ja linkit peiton muihin osiin löytyvät Arteenin blogista Kalevala CAL info -postauksesta. 

 

Onnea satavuotiaalle kotimaalle! 

 

Ilmatar 

 

Ilmatar on kalevalan kansanrunoissa taivaan neito, joka on luonut maailman. Hän pitkästyi taivaalla olemiseen, laskeutui 

alas mereen ja tuli raskaaksi tuulesta. Tämä virkattu ruutu kunnioittaa Ilmattaren jumalaista naiseutta ja hänen 

kukkeutta, sekä taivaan ja tuulen ilmavuutta. Nautinnollista virkkuumatkaa! 

 

Tarvikkeet 

 

Menita Lasse lankaa, koukku ja tiheys Kalevala CAL infosivun tietojen mukaisesti.  

Tylppäkärkinen neula päättelyyn, sekä sakset.  

 

Ruutu muodostaa melko täydellisen neliön, tarvittaessa voit hiukan venytellä sitä työn aikana oikean muodon 

pitämiseksi, mutta varsinaista pingoitusta ennen työn yhteenliittämistä ei tarvitse tehdä.  

 

 

Silmukat ja lyhenteet 

krs Kerros 

s Silmukka 

kjs Ketjusilmukka 

ps Piilosilmukka 

ks Kiinteäsilmukka 

3ppyht 3 pitkää pylvästä yhteen 

kl Klusteri, virkkaa kolme pylvästä yhteen samaan silmukkaan 

pp-kl Pitkäpylväsklusteri, virkkaa kolme pitkää pylvästä yhteen samaan silmukkaan 

pp3-kl Erikoispitkäpylväsklusteri, virkkaa kolme (kolmen langankierron) erikoispitkää pylvästä yhteen 

samaan silmukkaan 

KTks Kohotakakiinteäsilmukka, edellisen kerroksen silmukan takapuolelle kohosilmukkana virkattu 

kiinteäsilmukka 

kKTks kevennettyKohoTakakiinteäsilmukka, edellisen kerroksen silmukan takapuolelle silmukan yläosaan 

kohosilmukkana virkattu kiinteäsilmukka (saman kohdan ympäri, minne normaalistikkin virkataan 

silmukka, tämä tapahtuu normaalisti aina kun virkataan kohosilmukka kiinteään silmukkaan) 

KEks Kohoetukiinteäsilmukka, edellisen kerroksen silmukan etupuolelle kohosilmukkana virkattu 

kiinteäsilmukka 

KTpuolip Kohotakapuolipylväs, edellisen kerroksen silmukan takapuolelle kohosilmukkana virkattu puolipylväs 
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KEp Kohoetupylväs, edellisen kerroksen silmukan etupuolelle 

kohosilmukkana virkattu pylväs 

hy  hyppää yli 

 

 

Tekijänoikeus: 

Minä, Sari Åström, pidätän kaikki oikeudet tähän malliin, kuviin ja ohjeeseen. Ethän kopioi, jäljennä tai jaa ohjetta tai 

mitään sen osaa. Ohjeen voi jakaa antamalla sen linkin sivustolleni. Voit myydä yksittäisiä ohjeella tehtyjä kappaleita, 

mutta mainitsethan minut suunnittleijana. Kiitos. 

 

Tässä ohjeessa on ensin ohjeistus yksiväriseen, lopussa moniväriseen Ilmattareen. 

 

YKSIVÄRINEN ILMATAR 
Tee aloituslenkki. 

1. krs Aloita virkkaamalla 1 kjs (ei lasketa), 8 ks aloituslenkkiin, sulje krs ps:lla ensimmäiseen ks:aan.  

 

Silmukkaluku: 8 ks 

 

 

2. krs  virkkaa aloitusklusteri niin, että ensimmäistä vajaata pylvästä vastaa 2 kjs, 3 kjs, *kl, 3 kjs*, toista *-* vielä 6 

kertaa, sulje krs ps:lla ensimmäisen klusterin huipulle (huom. ei klusterin jälkeen 1. kjs:aan vaan klusterin 

yläosaan).  

 

Silmukkaluku: 8 x (kl, 3 kjs)      
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3. krs  1 kjs (ei lasketa), *KEks klusterin huipun ympäri, (puolip, 2 p, kjs, 2 p, puolip) kjs-kaareen*, toista *-* 

kerroksen loppuun, sulje krs ps:lla ensimmäisen KEks:aan. 

 

Silmukkaluku: 8 x (KEks, 2 puolip, 4 p, kjs) 

 

 
 

4. krs  siirry 3 ps:lla terälehden yläosaan , 1 kjs (näitä ei lasketa), *ks kjs-väliin, 7 kjs*, toista *-* kerroksen loppuun, 

sulje krs ps:lla 1. ks:aan.  

 

Silmukkaluku: 8 x (ks, 7 kjs) 
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5. krs  1 kjs (ei lasketa), *KEks ks:n ympäri, 7 ks kjs-kaareen*, toista *-* kerroksen loppuun, sulje krs poistamalla 

koukku silmukasta, vie koukku kerroksen ensimmäisen KEks:n läpi takaa etupuolelle ja vedä silmukka läpi 

työn taustapuolelle.  

 

Silmukkaluku: 8 x (KEks, 7 ks) 
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6. krs  2 kjs (ei lasketa), KTpuolip jokaiseen s:aan, (ensimmäinen tulee edellisen kerroksen KEks:n), sulje krs ps:lla 

1. KTpuolipylvääseen.  

 

Silmukkaluku: 64 KTpuolip 

 

 
 

7. krs  1 kjs (ei lasketa), *ks (kerroksen ensimmäisellä toistolla samaan silmukkaan), 3 kjs, hy 2, ks, 4 kjs, hy 3, pp-

kl, 4 kjs, pp3-kl, 4 kjs, pp-kl, 4 kjs, hy 3, ks, 3 kjs, hy2*, toista *-* yht 4 krt, sulje ps:lla 1. ks:aan.  

 

Silmukkaluku per sivu: 3 ks, 2 x 3 kjs, 4 x 4 kjs, 2 x pp-kl, sekä pp3-kl kussakin kulmassa 

 

http://www.arteeni.fi/


Ilmatar – Sari Åström    

  © 2017 Sari Åström, all rights reserved 
  www.arteeni.fi 

 

 
 

8. krs 1 kjs (ei lasketa), *KEks ks:n ympäri, 2 ks kjs-kaareen, KEks ks:n ympäri, 3 ks kjs-kaareen, KEks klusterin 

ympäri, 4 ks kjs-kaareen, (KEks, 2 kjs, KEks) klusterin ympäri, 4 ks kjs-kaareen, KEks klusterin ympäri, 3 ks 

kjs-kaareen, KEks ks:n ympäri, 2 ks kjs-kaareen* toista *-* yhteensä 4 krt. Sulje vetämällä silmukka työn 

nurjalle puolelle (kuten krs. 5).  

 

Silmukkaluku per sivu: 18 ks, 7 KEks ja  2 kjs kussakin kulmassa 
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9. krs 1 kjs (ei lasketa), 13 KTks (ensimmäinen tulee KEks kohtalle), *(ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen), 25 KTks, *, 

toista *-* yht 3 krt, (ks, 2 kjs, ks kulman kjs-kaareen, 12 KTks, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen KTks:aan. 

 

Silmukkaluku per sivu: 25 KTks, 2 ks ja 2 kjs kussakin kulmassa 

 

 
 

10. krs Siirry 2 ps:lla kaksi silmukkaa eteenpäin ja virkkaa aloitus- 3ppyht (niin, että ensimmäistä vajaata pp vastaa 

3 kjs), (2 kjs, 3ppyht) 3 kertaa, 6 kjs kulmaan, *( 3ppyht, 2 kjs) 9 kertaa, lisää vielä 4 kjs kulmaan*, toista *-* 

vielä kahdesti, (3ppyht, 2 kjs) viisi kertaa, sulje krs ps:lla ensimmäiseen klusteriin.  

 

Silmukkaluku per sivu: 9 x 3ppyht, 8 x 2 kjs ja 6 kjs kussakin kulmassa 
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11. krs 2 kjs (ei lasketa), KEp samaan klusteriin, 2 p kjs-kaareen, (KEp klusteriin, 2 p kjs-kaareen) kaksi kertaa,  KEp 

viimeiseen klusteriin, *(4 p, 3 kjs, 4 p) kulman kjs-kaareen, (KEp klusteriin, 2 p kjs-kaareen) 8 kertaa, KEp 

viimeiseen klusteriin*, toista *-* vielä kaksi kertaa, (4 p, 3 kjs, 4 p) kulman kjs-kaareen, (KEp klusteriin, 2 p 

kjs-kaareen) 5 kertaa. Sulje kerros vetämällä silmukka työn nurjalle puolelle (kuten krs. 5).  

 

Silmukkaluku per sivu: 9 KEp, 8 x 2 p, 2 x 4 p  ja 3 kjs kussakin kulmassa 

 

 

12. krs  1 kjs (ei lasketa), 14 kKTks (huom. 1. kKTks tulee heti klusterin päällä olevaan KEp:een. Tee kaikki kKTks:t 

ihan silmukan yläreunaan, ihan kuin tekisit niitä ks:aan, tämä on kevennetty kohotakasilmukka), *(2 ks, 2 

kjs, 2 ks) kulman kjs-kaareen, 33 kKTks*, toista *-* vielä 2 kertaa, (2 ks, 2 kjs, 2 ks) kulman kjs-kaareen, 19 

kKTks, sulje krs ps:lla 1. KTks:aan.  

 

Silmukkaluku per sivu: 33 kKTks, 4 ks, 2 kjs kussakin kulmassa 
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13. krs  3 kjs (lasketaan p), 15 p, *(p, 3 kjs, p) kulman kjs:aan, 37 p*, huom. muista sivun ensimmäinen, hiukan 

piilossa oleva ks. Toista *-* vielä 2 krt, (p, 3kjs, p) kulman kjs:aan, 21 p, sulje krs ps:lla 3. kjs:aan, katkaise ja 

päättele langat. 

 

Silmukkaluku per sivu: 39 p ja 3 kjs kussakin kulmassa 
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VÄRILLINEN ILMATAR 
Tässä ohjeistus Ilmattareen projektin virallisilla väreillä. Voit toki valita Ilmattareen myös ihan omat värityksesi.  

 

Kalevala CAL värit Menitan Lasse langasta:   

Väri 1 = vaalea vihreä 9963 

Väri 2  = Violetti 757 

Väri 3 = Fuksia 8755 

Väri 4 = Graffitin harmaa 203 
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Tee aloituslenkki. 

1. krs, väri 1 Aloita virkkaamalla 1 kjs (ei lasketa), 8 ks aloituslenkkiin, sulje krs ps:lla ensimmäiseen ks:aan, 

katkaise ja päättele langat.  

 

Silmukkaluku: 8 ks 

 

 

2. krs, väri 2 Virkkaa aloitusklusteri niin, että ensimmäistä vajaata pylvästä vastaa itsenäinen pylväs, 3 kjs, *kl, 3 

kjs*, toista *-* kerroksen loppuun, sulje krs ps:lla ensimmäisen klusterin huipulle (huom. ei klusterin 

jälkeen 1. kjs:aan vaan klusterin yläosaan), katkaise ja päättele langat. Vinkki: Klustereita tulee 

yhteensä 8. 

 

Silmukkaluku: 8 x (kl, 3 kjs) 
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3. krs, väri 3 Aloita itsenäisellä aloitussilmukalla: *KEks klusterin huipun ympäri, 

(puolip, 2 p, kjs, 2 p, puolip) kjs-kaareen*, toista *-* kerroksen 

loppuun, sulje krs ps:lla ensimmäisen KEks:aan, katkaise ja päättele 

langat.  

 

Silmukkaluku: 8 x (KEks, puolip, 4 p, kjs) 

 
 

4. krs, väri 4 Aloita itsenäisellä aloitussilmukalla: *ks kjs-väliin, 7 kjs*, toista *-* kerroksen loppuun, sulje krs ps:lla 

1. ks:aan.  

 

Silmukkaluku: 8 x (ks, 7 kjs) 

 
 

5. krs 1 kjs (ei lasketa), *KEks ks:n ympäri, 7 ks kjs-kaareen*, toista *-* kerroksen loppuun. Irroita koukku ja 

vie se kerroksen ensimmäisen KEks:n läpi takaa etupuolelle ja vedä silmukka läpi työn taustapuolelle 

(kts kuva 1). 
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Silmukkaluku: 8 x (KEks, 7 ks) 

   

 
 

6. krs 2 kjs (ei lasketa), KTpuolip jokaiseen s:aan. Sulje krs ps:lla 1. Ktpuolipylvääseen, katkaise ja päättele 

langat. 

 

Silmukkaluku: 64 KTpuolip 
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7. krs, väri 1 Aloita itsenäisellä aloitussilmukalla mistä tahansa s:sta, mikä on linjassa 4. krs:n ks:n kanssa: *ks, 3 

kjs, hy 2, ks, 4 kjs, hy 3, pp-kl, 4 kjs, pp3-kl, 4 kjs, pp-kl, 4 kjs, hy 3, ks, 3 kjs, hy 2*, toista *-* yht 4 krt, 

sulje ps:lla 1. ks:aan. Katkaise ja päättele langat. 

 

Silmukkaluku per sivu: 3 ks, 2 x 3 kjs, 4 x 4 kjs, 2 x pp-kl, sekä pp3-kl kussakin kulmassa 

 
 

8. krs, väri 4 Aloita itsenäisellä aloitussilmukalla keskimmäisestä ks:sta: *KEks ks:n ympäri, 2 ks kjs-kaareen, KEks 

ks:n ympäri, 3 ks kjs-kaareen, KEks klusterin ympäri, 4 ks kjs-kaareen, (KEks, 2 kjs, KEks) klusterin 

ympäri, 4 ks kjs-kaareen, KEks klusterin ympäri, 3 ks kjs-kaareen, KEks ks:n ympäri, 2 ks kjs-kaareen* 

toista  *-* yhteensä 4 kertaa. Sulje vetämällä silmukka työn nurjalle puolelle (kuten krs. 5). 

 

Silmukkaluku per sivu: 18 ks, 7 KEks ja 2 kjs kussakin kulmassa 
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9. krs 1 kjs (ei lasketa), 13 KTks (ensimmäinen tulee KEks kohtalle), *(ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen), 25 

KTks, *, toista  *-* yht 3 krt, (ks, 2 kjs, ks kulman kjs-kaareen, 12 KTks, sulje kerros ps:lla 

ensimmäiseen KTks:aan, katkaise ja päättele langat. 

 

Silmukkaluku per sivu: 25 KTks, 2 ks ja 2 kjs kussakin kulmassa 

 
 

10. krs, väri 3 Aloita itsenäisellä aloitussilmukalla minkä tahansa sivun 1. ks:sta *(3ppyht, 2 kjs) 9 kertaa, lisää vielä 

4 kjs kulmaan*, toista *-* yhteensä neljä kertaa, sulje krs ps:lla ensimmäiseen klusteriin, katkaise ja 

päättele langat. 

 

Silmukkaluku per sivu: 9 x 3ppyht, 8 x 2 kjs ja 6 kjs kussakin kulmassa 
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11. krs, väri 2 Aloita itsenäisellä aloitussilmukalla mistä tahansa kulmasta: *(4 p, 3 kjs, 4 p) kulman kjs-kaareen, 

(KEp klusteriin, 2 p kjs-kaareen) 8 kertaa, KEp viimeiseen klusteriin*, toista *-* yhteensä neljä kertaa. 

Sulje krs ps:lla 1. p:een, katkaise ja päättele langat. 

 

Silmukkaluku per sivu: 9 KEp, 8 x 2 p, 2 x 4 p  ja 3 kjs kussakin kulmassa 

 
 

12. krs, väri 4 Aloita itsenäisellä aloitussilmukalla mistä tahansa kulmasta: *(2 ks, 2 kjs, 2 ks) kulman kjs-kaareen, 33 

kKTks*, toista *-* yhteensä neljä kertaa, sulje krros ps:lla 1. kKTks:aan. 

 (Huom. Tee kaikki kKTks:t ihan silmukan yläreunaan, ihan kuin tekisit niitä ks:aan, tämä on 

kevennetty kohotakasilmukka). 

 

Huom. voit tarvittaessa katsoa selventäviä kuvia kevennetyn kohotakasilmukan tekemiseen 

yksivärisen Ilmattaren ohjeesta kerrokselta 12. 

 

Silmukkaluku per sivu: 33 kKTks, 4 ks, 2 kjs kussakin kulmassa 
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13. krs 3 kjs (lasketaan pylvääksi), p, *(p, 3 kjs, p) kulman kjs:aan, 37 p*, toista *-* yhteensä  3 kertaa, (p, 3 

kjs, p) kulman kjs:aan, 34 p, sulje krs ps:lla 3. kjs:aan, katkaise ja päättele langat. 

Silmukkaluku per sivu: 39 p, 3 kjs kussakin kulmassa 
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Ilmatar –ruudun suunnittelu on tuonut minulle suurta iloa, toivottavasti se välittyy Sinulle saakka! 

   

Xx, 

Sari 
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