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Louhi Pohjolan emäntä, Pohjan akka harvahammas.
Pohjan akka eli Louhi on Pohjolan johtaja ja Kalevalan sankarien vihollinen mutta myös mahtava noita ja Kalevalan
matriarkka.
Louhi, Pohjolan emäntä, sanan virkkoi, noin nimesi:
"Vielä mä tuohon mutkan muistan, mutkan muistan,
keinon keksin
kynnöllesi, kylvöllesi, karjoillesi, kasvuillesi,
kuillesi kumottaville, päivillesi paistaville:
tungen kuuhuen kivehen, päivän kätken kalliohon;
annan pakkasen palella, vilun ilman viivytellä
kyntöjäsi, kylvöjäsi, elojasi, toukojasi;
saatan rautaisen rakehen, teräksisen tellittelen
halmehillesi hyville, parahille pelloillesi.

Pohjan Akka on osa projektia, jossa on suunniteltu Kalevala-aiheinen virkattu torkkupeitto Suomen 100vuotisjuhlan kunniaksi. Yleistiedot ja linkit peiton muihin osiin löytyvät Arteenin blogista
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-fi -postauksesta.

© 2017 Maarit Leinonen, all rights reserved

Pohjan Akka

– Suunnittelija: Maarit Leinonen

Info:
Lanka: Lasse. Värit: 203 tummanharmaa, 8947 metsänvihreä, 9963 oliivi

Silmukat ja lyhenteet:
 kjs
 ps
 ks
 puolip
p

ketjusilmukka
piilosilmukka
kiinteäsilmukka
puolipylväs
pylväs (1 langankierto)

 pp
 KTp

pitkä pylväs (2 langankiertoa)
kohovirkattu pylväs takaa

P3yht

kolme pylvästä virkattu yhteen

Erikoissilmukat:
 Nirkko: 3kjs, kiinteäsilmukka toiseen ketjusilmukkaan koukusta laskien ja puolipylväs kolmanteen
ketjusilmukkaan.
 3. lankalenkkiin virkkaaminen: Koukkaa lanka “3. lankalenkistä” silmukan takaa eli silmukan takareunan
alapuolella olevasta lankalenkistä.

Vinkkejä ohjeen lukemiseen
*-* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita yksittäisiä toistoja,
esimerkiksi koko neliön sivun matkalta.
(…) Sulkeiden sisällä olevaa ohjetta toistetaan kerrottu määrä. Sulkeiden sisällä on vain yksittäisiä toistettavia
osuuksia
Kursiivilla tekstillä on kirjoitettu vinkkejä ja esim. silmukkamääriä, ne auttavat sinua toivottavasti hahmottamaan
ohjetta paremmin.
Osa silmukoista tehdään tiettyjen kohtien korostamiseksi takareunaan tai kolmanteen lankalenkkiin, voit kuitenkin
tehdä myös nämä kohdat oman makusi ja tottumuksesi mukaan. Kerroksen ensimmäisen silmukan voi tehdä
itsenäisenä (Standing Stitch) tai korvata ketjusilmukoilla, tätä ei ole aina erikseen mainittu. Mikäli teet ruudun
yksivärisenä, ei lankaa tarvitse katkaista vaan voit siirtyä tarvittaessa piilosilmukoilla seuraavan kerroksen
aloituskohtaan.

Tekijänoikeudesta:

Minä, Maarit Leinonen, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muokata, jakaa tai
myydä tätä kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa linkin jos haluat jakaa ohjeen jonnekin. Voit myydä
itsevalmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos!
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Pohjan Akka –ruudun ohje
1. Aloita metsänvihreällä langalla ja virkkaa aloituslenkkiin [Magic ring] 5 kjs [lasketaan pp ja
kjs], (pp, kjs) 11 kertaa, kiristä lenkki ja sulje kerros ps:lla 4. kjs:aan. Päätä kerros vetämällä koko lankakerä silmukan
läpi, mutta älä katkaise lankaa. Päättele aloituslangan pää hyvin huolellisesti.
Silmukkaluku: 12pp ja 12kjs
2. Vaihda oliivin vihreään lankaan virkkaamalla itsenäinen aloitus-ks (standing stitch) lähimpään kjs-kaareen [jätä
vihreä odottamaan työn taakse], nirkko, ks seuraavaan kjs-kaareen, nirkko jne. Toista ks+nirkko kerroksen loppuun
saakka ja sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan ja katkaise lanka.
Silmukkaluku: 12 nirkkoa ja 12 ks
3. Virkkaa metsänvihreällä langalla itsenäinen aloitus-ks ensimmäisen kerroksen pp:n takareunaan, *2 kjs, ks
seuraavan pp:n takareunaan. ”Sakara”: 15 kjs, puolip 7. ketjusilmukkaan koukusta lähtien, 2 kjs ja hy 2 s, p, 2 kjs ja
hy 2 s, pp, 2kjs. Hyppää yhden 1. kerroksen pp:n yli ja seuraavan pp:n takareunaan ks*. Toista vielä 3 kertaa. Sulje
piilosilmukalla ensimmäiseen ks:aan ja katkaise lanka.
Silmukkaluku: 4 isoa sakaraa, joiden välissä 4 pientä kjs-kaarta

4. Siirry sakaran ensimmäiseen kjs-tilaan ja tee harmaalla *2 p (3kjs+p tai itsenäinen p+p), p silmukkaan, johon
tummanvihreä pp kiinnittyy, seuraavaan kjs-kaareen 2p, p pylvään kohdalle, 2p, p puolip kiinnityskohtaan,
kärkilenkkiin 4p+kjs+4p. p puolipylvääseen, 2p kjs-kaaren, p pylvääseen, 2p kjs-kaareen, p pp:seen, 2 p kjs-tilaan, 1
kjs*. Edellisen kerroksen välikjs-ryhmä jää tyhjäksi. Toista vielä kolme kertaa, sulje piilosilmukalla ensimmäiseen
pylvääseen ja katkaise lanka.
Silmukkaluku: jokaisessa sakarassa on yhteensä 26 p ja niiden välissä ja kärjissä kjs
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5. Huom! Tällä kerroksella voit vaikuttaa ruudun ulkonäköön tekemällä ketjusilmukat joko
sakaroiden eteen tai taakse. Kuvista näet vaihtoehtoiset lopputulokset. Virkkaa
oliivinvihreällä langalla itsenäinen aloitus-*ks ensimmäisen kerroksen vapaana olevan pp:n
takareunaan, 3 kjs, sakaroiden väliseen tilaan nirkkoviuhka eli 4 pylvästä, joiden välissä aina
nirkko, 3 kjs*. Toista kerroksen loppuun, sulje piilosilmukalla ja katkaise lanka. Silmukkaluku: Neljä neljän pylvään
nirkkoviuhkaa, joiden välissä aina 3 kjs, ks, 3kjs

6. Virkkaa metsänvihreällä nirkkoviuhkan *ensimmäiseen nirkkoon (itsenäinen) p, 3kjs, seuraavan nirkon kärkeen ks,
3kjs, p kolmanteen nirkkoon, p sakaran 8. pylvään kolmanteen lenkkiin, 3 kjs, hy 1 s, 9 ps sakaran kärjen ympäri,
3kjs, hy 1, 1p pylvään kolmanteen lenkkiin* [kaikki sakaraan virkattavat silmukat virkataan 3. lenkkiin eli ikään kuin
sakaran taakse]. Toista kerroksen loppuun ja sulje ensimmäiseen pylvääseen piilosilmukalla, älä katkaisee lankaa.
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7. *Virkkaa kjs-kaareen 3 p, p kiinteään silmukkaan ja pylväisiin p (kaariin siis 3 p ja muihin
silmukoihin p eli sakaroiden väliin tulee yht. 17 pylvästä, kts kuva). 2 kjs, sakaran keskelle
piilosilmukkaan nirkkoviuhka, 2 kjs *. Toista vielä 3 kertaa, sulje piilosilmukalla ja katkaise
lanka.

8. Aloita virkkaamalla oliivinvihreällä langalla pylväsrivin päälle (puolip+kjs, hy 1) x9 ja vielä 1 puolip+ 1kjs 2kjskaareen. KTp ensimmäiseen viuhkapylvääseen, 1 kjs, KTp toiseen viuhkapylvääseen, 3 kjs (kulma). (KTP+ 1 kjs)x2,
puolip kjs- kaareen, kjs, puolip pylväsryhmän joka toiseen pylvääseen ja väliin aina 1 kjs. Silmukkaluku: sivuissa 11
puolip ja kulmissa 4 KTp pylväiden väliin aina 1 kjs, paitsi kulmiin 3 kjs. (Kuvassa nurja puoli)
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9. Siirry seuraavaan kjs-kaareen, johon virkataan p3yht, 2 kjs. Toista vielä 5 kertaa p3yht + 2kjs
kjs-kaariin. Hy 1 puolip, jonka jälkeen (1 p +1 kjs) puolipylväisiin. Kulman kaareen 1 p, 3 kjs, p.
(1 kjs + pylväs) KTpylväisiin ja puolipylväisiin x4. 2 kjs, hy 1 kjs-kaari ja seuraavaan kaareen
p3yht+ 2kjs. Tee sivulle yhteensä kuusi p3yht ryhmää, joiden välissä ja sivuilla aina 2 kjs.
Kulmissa pylväiden välissä 3 kjs, muutoin yksittäisten pylväiden välissä aina 1 kjs. Katkaise lanka.
Sivuilla siis aina 6 p3yht-ryhmää ja niiden molemmin puolin 5 yksittäistä pylvästä.

10. Siirry seuraavaan kjs-kaareen, johon harmaalla p3yht+ 2kjs. Toista vielä 2 kertaa. Seuraavaan kaareen (edellisen
kerroksen p3yht ryhmien välissä) *p, 1kjs. Sivun loppuun jokaiseen kaareen ja pylvääseen p ja kulmaan p+3kjs+p.
10 p. 1 kjs, p p3yht ryhmien väliin, 2kjs. (p3yht+2kjs)x3* Toista kierroksen loppuun ja sulje piilosilmukalla. Katkaise
lanka. Jokaisessa sivussa on 3 p3yht ryhmää, joiden molemmin puolin 12 pylvästä ( 2x11 pylvään ryhmää ja 2
”yksinäistä” pylvästä).
11.
12. Virkkaa p jokaiseen silmukkaan ( 2kjs-kaareen 2p, jne), kulmiin p+3kjs+p)
Sivulla yhteensä 39p+kulman 3 kjs.
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Vinkki. Voit jakaa kuvia omasta Kalevalaruudustasi sosiaalisessa mediassa #KalevalaCAL.
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