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References: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune20.htm, http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune21.htm  

 

 

Now we sing the wondrous legends, 

Songs of wedding-feasts and dances, 

Sing the melodies of wedlock, 

Sing the songs of old tradition; 

Sing of Ilmarinen's marriage 

To the Maiden of the Rainbow, 

Fairest daughter of the Northland, 

Sing the drinking-songs of Pohya. 

Long prepared they for the wedding 

In Pohyola's halls and chambers, 

In the courts of Sariola 

 (Poem XX) 

 

Quick the servants of Pohyola 

Tore away the upper cross-bar, 

That his cap might not be lifted; 

Made the oaken threshold lower 

That the hero might not stumble; 

Made the birch-wood portals wider, 

Opened full the door of welcome, 

Easy entrance for the suitor. 

(Poem XXI) 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune20.htm
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune21.htm
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Louhi, Pohjolas härskarinna, har en fantastiskt vacker dotter och hon har många intresserade 

friare. Lemminkäinen ville gifta sig med Ungmön, men tyvärr drunknade han. Louhi ville att 

hennes dotter skulle gifta sig med Väinämöinen, men Ungmön tycker att han är för gammal 

för henne, och hon blir i stället kär i den vackre Ilmarinen. Louhi testar den framtida mågen 

genom att ge honom svåra uppgifter att lösa, och till slut får Louhi acceptera sin förlust. Det kommer att bli ett 

storslaget bröllop och fest med hela Pohjolas folk och deras gäster, och Ungmön blir härskarinna över Ilmarinen.  

Bröllopet – vilken bra orsak till festlighet! Familj och vänner samlas runt borden som dignar av god mat. Bruden är 

vacker och brudgummen är stilig. Alla känner sig emotionella. Det finns en lovande känsla av livslång lycka i luften 

hos de älskande, som nu får varandra.  

Lycka, glädje och kärlek var min inspiration när jag designade denna ruta. Jag ville inkludera brudbuketten i hjärtat 

av arbetet, och hemgården Pohjola där gästerna dansar mitt bland girlangerna ända till morgonen. Gyllene 

brudkronor med juveler placerade jag på varje sida för att beskriva bruden och brudgummen och deras lycka samt 

kärlek på bröllopsdagen.  

Maskorna som används i denna ruta är vanliga och välkända. Det är egentligen variationen mellan maskorna, och 

alla främre och bakre reliefmaskor, puffmaskor och popcornmaskor som blir utmaningen. Och att virka med flera 

färger dubblar utmaningen! Detta är orsaken till varför jag har satt graderingen på virkningen till relativt svår och 

ganska klurig.  

Vill du följa med? Låt oss fira Pohjola-bröllopet!  

 

The Pohjola Wedding    – Designad av Taina Tauschi 

Denna virkade ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en virkad filt baserad på Kalevala-mytologin. 
Den har skapats som en tribut till Finlands 100 år av självständighet. Generell information och länkar till alla rutors 
mönster hittas i Kalevala CAL info-inlägget i bloggen Arteeni: www.arteeni.fi/kalevalacal-en. 

 

Info 
Garn   Menita Lasse 

Färger               Orange  3309 

 Yellow  2317    

 Olive green 9963 

 Magenta 8755 

  Purple  757  

  Dark grey 203   

 

Annan utrustning: En sax och en stoppnål för att klippa av och fästa garnändar. 
 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Maskförkortningar och förklaringar  

lm  luftmaska 
sm  smygmaska  
fm   fast maska  
hst   halvstolpe  
st  stolpe (ett omsl)    
dst  dubbelstolpe (två omsl)               
3-dst  trippelstolpe (tre omsl) 
st2tills   2 stolpar tillsammans 
RFhst  halvstolpe i relief framifrån     

RBfm  fast maska i relief bakifrån  
RBhst  halvstolpe i relief bakifrån  
RBst  stolpe i relief bakifrån  
pc  popcornmaska, se Specialmaskor 
puff   puffmaska, se Specialmaskor  
hö  hoppa över maska/maskor  
m                          maska 
   

 

 

Specialmaskor 

puff (puffmaska med 3 omslag (omsl)): (omsl, för in virknålen i maskan, omsl och dra igenom maskan) 3 gånger, (nu 

har du 7 omsl på nålen), omsl, dra igenom alla 7 omsl på nålen, och 1 lm för att låsa puff (lm räknas inte som 

maska)  

pc, popcorn (gjord med hst, denna pc är mindre än den vanliga 5st-pc): Börja med att göra 4 hst i samma maska. Ta 

lös nålen från garnet efter sista hst, för in nålen i första hst, plocka upp den släppta öglan på sista hst och dra den 

igenom första hst. 1 lm för att låsta pc (lm räknas inte som en maska).  

Stående maska: bildspel här & videohandledning från YouTube här. 

 

Tips för att läsa mönstret  
 *-* Upprepa instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. Detta är normalt en repetition för 

en hel sida och består av ett antal instruktioner. 

(…) Upprepa instruktioner mellan parenteser det antal gånger som sägs.  

[…] Mellan hakparenteser finns det tips och foto-tips som hjälper dig igenom mönstret.   

 

Copyright 

Denna publikation är skyddad av copyrightlagen. Det är tillgängligt för dig helt gratis. Du får inte ändra eller 

distribuera mönstret. Att sälja vidare gratismönstret i alla former (helt eller i delar) är förbjudet. Att sälja ett färdigt 

alster är förbjudet om inte annat är överenskommet med designern. Att dela mönstret är inte tillåtet. Om du har 

planer på att sälja denna Kalevalafilt, var snäll och notera att du då inte kan använda denna ruta i filten. I stället får 

du välja någon annan ruta som inte har dessa restriktioner angående försäljning. Tack för att du respekterar mina 

önskningar! 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
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The Pohjola Wedding – Mönster 

 

1.  

→ Börja med orange garn och gör en magisk ring [Magic ring], 1 lm, [räknas inte som en m], 8 fm. Slut med sm i 1a 

fm [Foto 1] Fäst garnändarna ordentligt. 

      Totalt: 8 fm. 

  

2.  

→ Ta gult garn och starta med en stående st2tills i sm från föregående varv. 

→ Om du fortsätter med samma färg, börja med 2 lm [=första st], st i samma m. 

 

(2 lm, st2tills) 7 gånger, 2 lm. Slut med sm i 1a st2tills. [Foto 2] 

Totalt: 8 x st2tills, 8 x 2-lmb.  

 

3.  

→ Ta olivgrönt garn. Starta med en stående hst i någon lmb från förra varvet, 1 lm, hst i samma lmb.  

→ Om du fortsätter med samma färg, sm till nästa lmb, 4 lm [=första hst + 2 lm], hst i samma lmb. 

 

(2 lm, hst, 1 lm hst) i varje lmb från föregående varv, 2 lm. Slut med sm i 1a hst. [Foto 3] 

Totalt: 16 hst, 8 x 2-lmb, 8 x 1 lm. 

     
          Foto 1              Foto 2                 Foto 3 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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4.  

→ Ta magenta-garn. Starta en pc med en stående hst i lm mellan hst från föregående varv. 

[Foto 4] Gör klart pc och lås den med 1 lm [räknas inte som m]. [Foton 5-7] 

→ Om du fortsätter med samma färg, sm till lmb. 2 lm [=första hst av pc], gör 3 hst till och 

gör klart pc, lås med 1 lm [räknas inte som m].  

 

(5 lm, pc mellan hst) 7 gånger, 5 lm. Slut med sm i lm i pc. [Foto 8] 

Totalt: 8 pc, 8 x 5-lmb. 

 

       
          Foto 4              Foto 5                 Foto 6 

          
  Foto 7               Foto 8  

 

5.  

→ Ta mörkgrått garn. Börja med en stående fm i pc från föregående varv. 

→ Om du fortsätter med samma garn, gör fm i pc. 

 

*fm runt lmb (magenta, varv 4) [Foto 9], 3 st runt båda lmb (magenta från varv 4 och olivgrönt från varv 3) 

[Foto 10], fm runt lmb (magenta från varv 4), fm i pc*. Upprepa *-* 8 gånger, uteslut den sista fm. Slut med 

sm i 1a fm. [Foto 11] 

Totalt: 24 st, 24 fm. 
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          Foto 9        Foto 10      Foto 11 

 

6.  

→ Ta olivgrönt garn. Börja med en stående fm i någon 3e fm.  

→ Om du fortsätter med samma färg, 1 lm, fm i fm efter pc.  

 

*1 lm, hö 1, fm, hö 2, (3st, 3 lm, 3 st) i samma m, hö 2 [notera at 1a m som hoppas över är något dold], fm, 1 lm, hö 

1, fm, 1 lm, hö 1, fm.* Upprepa 4 gånger, utelämna sista fm. Slut med sm i 1a fm/lm. [Foto 12] 

Totalt: Sida: 4 fm, 3 lm. Hörn: 3 st, 3 lm, 3 st. 

 

7.  

→ Ta magenta-garn. Börja med en stående hst i mittersta 1-lmb på ena sidan av rutan, 1 lm. 

→ Om du fortsätter med samma färg, börja med 3 lm [= 1 hst + 1 lm]. 

 

*hst i nästa lmb, 1 lm, hst i 1a st på hörnet, 2 lm, (puff, 2 lm, puff, 2 lm, puff) i hörn-lmb, 2 lm, hst i sista st 

på hörnet, 1 lm, hst i nästa lmb, 1 lm, hst, 1 lm *. Upprepa 4 gånger, utelämna sista hst. Slut med sm i 1a 

hst/lmb. [Foto 13] 

Totalt: Sida: 5 hst, 2 x 2-lmb, 4 x 1-lmb. Hörn: 3 puffar, 2 x 2-lmb. 

             
               Foto 12        Foto 13 

8.  

→ Ta lila garn. Börja med en stående fm i lmb efter sm från föregående varv, fm i samma lmb.  

→ Om du fortsätter med samma färg, 1 lm, 2 fm i nästa lmb.  
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2 fm i nästa två lmb, *RFhst runt puff, 3 fm i lmb, 1 lm, RFhst runt puff, 1 lm, 3 fm i 

lmb, RFhst runt puff, (2 fm i varje lmb) 6 gånger.*  

Upprepa *-* 4 gånger, uteslut de sista 3 x 2 fm. Slut med sm i 1a fm. [Foto 14] 

Totalt: Sida: 12 fm. Hörn: 3 RFhst, 2 x 3 fm. 

  

9.  

→ Ta mörkgrått garn. Börja med en stående RBhst i sm.  

→ Om du fortsätter med samma garn, 1 lm [räknas inte som m], RBhst i samma m.  

Fortsätt göra RBhst i alla m tills du kommer till den första RFhst i hörnet. I denna RFhst gör du (RBst, 3 lm, 

RBst) [= hörn]. Fortsätt göra RBhst i varje m längs sidan och (RBst, 3 lm RBst) i varje hörn. Slut med sm i 1a 

RBhst. Klipp inte av garnet! [Foto 15] 

Totalt: Sida: 20 RBhst. Hörn: 2 RBst, 3 lm. 

     
         Foto 14           Foto 15 

 

Om du gör en flerfärgad ruta, ska du använda mörkgrå och gul i de nästa två varven. Ta med dig bägge garnen i hela 

varvet så här: när du virkar den mörkgrå delen, följer det gula garnet med under det grå, så du virkar de grå 

maskorna över det gula garnet - och vice versa. Om du inte är så van vid denna teknik kan du kolla på  denna video.  

Om du gör en enfärgad ruta virkar du bara varven med en färg.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_wGsqonucco
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10.  

→ Fortsätt med mörkgrått garn.  → Ta med det gula garnet också. 

 

Mörkgrå 1 lm [räknas inte som m], RBhst i samma m [Foto 16] 

Gul *RBhst, hö 1, (RBhst, 1 lm RBhst) i samma m, hö 2, (RBhst, 1 lm, RBhst) i samma m, hö 1, 

RBhst. [Foto 17] 

Mörkgrå 2 RBhst (2 st, 3 lm, 2 st) i hörnets 2-lmb, 2 RBhst [Foto 18] 

Gul RBhst, hö 1, (RBhst, 1 lm, RBhst) i samma m, hö 2, (RBhst, 1 lm, RBhst) i samma m, hö 1, 

RBhst.  

Mörkgrå 2 RBhst* [dessa hamnar på samma plats som den mittersta hst från varv 7] [Foto 19]. 

Upprepa *-* 4 gånger, uteslut den sista RBhst. Slut med sm i 1a RBhst. Klipp inte av garnet!  

 [Foto 20] 

Totalt: Sida: 18 RBhst, 4 x 1 lm. Hörn: 2 x 2 st, 3 lm. 

 

     
          Foto 16          Foto 17         Foto 18 

 

                                 
                     Foto 19                      Foto 20 
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11.  

→ Fortsätt med mörkgrått garn → och även med gult garn. 

 

Mörkgrå        2 lm [räknas inte som m], RBst i samma m, st. [Foto 21] 

Gul *st mellan hst från förra varvet, 2 lm, fm i lmb, 3 lm, dst mellan hst, 3 lm, fm i lmb, 2 

lm, st i RBhst. [Den första Brudkronan är gjord!] [Foto 22] 

Mörkgrå 4 RBst, (2 st, 3 lm, 2 st) i hörnets lmb, 3 RBst, hö 1, st [i den gula RBhst.]. 

Gul st mellan hst från föregående varv [Foto 23], 2 lm, fm i lmb, 3 lm, dst mellan hst, 3 lm, 

fm i lmb, 2lm, st i RBhst [Den 2a Brudkronan är gjord!]. 

Mörkgrå 2 RBst [gör dessa m i de mörkgrå RBhst från föregående varv], st [i den gula RBhst]. * 

Upprepa *-* 4 gånger, uteslut den sista RBst och st. Slut med sm i 1a RBst. [Foto 24] 

Totalt: Sida: 2 gula brudkronor , 9 RBst, 2 st. Hörn: 2 x 2 st, 3 lm.  

     
         Foto 21                Foto 22        Foto 23 

 

        
                         Foto 24 

 

12.  

→ Ta olivgrönt garn. Börja med en stående hst i den 2a mörkgrå RBst på mitten av någon sida, 2 lm.  

→ Om du fortsätter med samma färg, 4 lm [= 1 hst + 2 lm].  

 

*Puff i 2-lmb, 2 lm, RBfm runt dst, 2 lm, puff i 2-lmb, 2 lm, hö 2, hst, 2 lm, hö 1, hst, 2 lm, hö 2. (Puff, 3 lm, 

puff) i hörnets lmb. 2 lm, hö 2, hst, 2 lm, hö 1, hst, 2 lm, puff i 2-lmb, 2 lm, RBfm runt dst, 2 lm, puff i 2-lmb, 

2 lm, hö 2, hst, 2 lm. Upprepa *-* 4 gånger, uteslut den sista hst och 2 lm. Slut med sm i 1a hst. [Foto 25] 

Totalt: Sida: 4 puffar, 5 hst, 2 x RBfm, 12 x 2-lmb. Hörn: 2 puffar, 3 lm. 
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13.  

→ Ta mörkgrått garn. Börja med en stående fm i lmb efter sm i föregående varv, fm i samma 

varv. 

→ Om du fortsätter med samma garn, 1 lm, 2 fm i nästa lmb.  

 

Gör 2 fm i varje 2-lmb längs sidan och RFhst runt varje puffmaska. Hoppa över andra maskor. [Foto 26] Gör 

(2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörnets lmb. Upprepa runt hela rutan och slut med sm i 1a fm. [Foto 27] 

Totalt: Sida: 24 fm, 6 RFhst. Hörn: 2 x 2 fm, 2 lm. 

 

 

     
          Foto 25             Foto 26               Foto 27 

 

14.  

→ Ta magenta-garn. Börja med en stående hst i sm från föregående varv, 2 lm.  

→ Om du fortsätter med samma färg, 4 lm [= 1 hst + 2 lm]. 

 

*hst i nästa RFhst, 2 lm, hö 2, puff [i fm från föregående varv OCH dst från varv 11] [Foto 28, 29], 2 lm, hst i 

RFhst, 2 lm, hö 2, (hst, 2 lm, hö 1) 2 gånger, hst, 2 lm.  

 

(hst, 1 lm, 3-dst) i hörnets lmb [även i hörnets lmb från varv 11, emellan puffarna] [Foto 30], 1 lm, hst).  

 

2 lm, hö 2, hst i RFhst, 2 lm, hö 2, hst, 2 lm, hö 1, hst, 2 lm, hö 1, hst i RFhst, 2 lm, hö 2, puff [i fm från 

föregående varv OCH dst från varv 11] [Foto 28, 29], 2 lm, hö 1, hst i RFhst, 2 lm, hö 2, hst, 2 lm. * 

 

Upprepa *-* 4 gånger, uteslut den sista hst och 2 lm. Slut med sm i 1a hst/lmb. [Foto 31] 

[Tips: magenta hst ska virkas på samma plats som de olivgröna hst från varv 12.] 

Totalt: Sida: 11 hst, 2 puffar, 14 x 2-lmb. Hörn: 1 3-dst, 2 hst, 2 x 1 lm. 
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      Foto 28    Foto 29         Foto 30 

     
       Foto 31                 Foto 32           Foto 33 

 

15.  

→ Ta lila garn. Börja med en stående fm i lmb efter sm från föregående varv, fm i samma lmb.  

→ Om du fortsätter med samma färg, 1 lm, 2 fm i nästa lmb.  

Gör 2 fm i varje 2-lmb på sidorna och RFhst runt varje puffmaska. Hoppa över andra maskor. Gör hörnen så 

här: 2 fm, och 3 lm i den 1a lmb och 2 fm i 2a lmb. Upprepa på hela rutan och slut med sm i 1a fm. [Photo 

32]  

Totalt: Sida: 28 fm, 2 RFhst. Hörn: 2 x 2 fm, 3 lm. 

 

16.  

→ Ta mörkgrått garn och gör en stående RBst.  

→ Om du fortsätter med samma garn, 2 lm [räknas inte som st], RBst i samma m.  

 

Gör RBst i varje maska längs sidorna. Gör (2 st, 3 lm, 2 st) i hörnets lmb. Upprepa för hela rutan och slut 

med sm i 1a RBst. [Foto 33] 

Totalt: Sida: 34 RBst. Hörn: 2 x 2 st, 3 lm.  
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Avslutning 

Fäst alla garnändar ordentligt. Ånga rutan försiktigt och forma den till samma storlek 

som dina andra Kalevalarutor.  

 

Din ruta är klar nu!  

Jag hoppas att du hade lika roligt på detta bröllop som jag hade att designa denna ruta.  

Tack för att du följer med mig på denna resa!  

     

Maj 2017, Taina Tauschi  

 

Tips: Du kan dela foton av din Kalevala CAL-ruta på sociala media med hashtaggen #KalevalaCAL. 


