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Kalevalan alku on monelle tuttu "Lyökäämme käsi 

kätehen, sormet sormien lomahan". Tämä alku oli 

inspiraationa ruudulle.  Ajatus lähti keskuskuviosta, 

jossa silmukkaketjut kulkevat toistensa lomitse. 

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. 

 

[Kuva 1]       

 

"Lyökäämme käsi kätehen, 

sormet sormien lomahan, 

lauloaksemme hyviä, 

parahia pannaksemme, 

kuulla noien kultaisien, 

tietä mielitehtoisien, 

nuorisossa nousevassa, 

kansassa kasuavassa: 

noita saamia sanoja, 

virsiä virittämiä 

vyöltä vanhan Väinämöisen, 

alta ahjon Ilmarisen, 

päästä kalvan Kaukomielen, 

Joukahaisen jousen tiestä, 

Pohjan peltojen periltä, 

Kalevalan kankahilta." 

 

Kalevala 1.runo 

 

ihannetila 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-fi
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Värimaailma 

  

Lanka: Menitan Lasse, Metsän sävyt  

 väri 1 Kanerva 8755                 

 väri 2 Graffitin harmaa 203                

 väri 3 Keltainen 2317 

 väri 4 Petroli 8962  

Lankojen kulutus 131 gr: 

 väri 1: 6 gr 

 väri 2: 74 gr. 

 väri 3: 25 gr. 

 väri 4: 36 gr.  

 
Värit kerroksittain:  

kerros 1-3  väri 1 

kerros 4-5   väri 2 

kerros 6 väri 3 

kerros 7-8 väri 2 

kerros 9-10 väri 4  

kerros 11 väri 2 
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Lanka: Menitan Lasse, Kallion sävyillä virkattuna 

 väri 1 Vaalean harmaa 205 

 väri 2 Musta 200  

 väri 3 Valkoinen 100 

 väri 4 Keskiharmaa 204 

 väri 5 Graffitin harmaa 203 

Värit kerroksittain:  
kerros 1-3  väri 1 

kerros 4-5   väri 2 

kerros 6 väri 3 

kerros 7-8 väri 44  

kerros 9 väri 3 

kerros 10 väri 5 

kerros 11 väri 1 

 

  

 
Lanka: Menitan Lasse, kaksi värisenä virkattuna  

 väri 1 Valkoinen 100 

 väri 2 Musta 200  
 
Värit kerroksittain:  

kerrokset 1-3  väri 1 

kerrokset 4-5  väri 2 

kerros 6  väri 1 

kerrokset 7-8  väri 2 

kerrokset 9-10   väri 1 

kerros  11  väri 2 

 

 

Käytetyt silmukat ja lyhenteet 
• kjs  ketjusilmukka  

• ps  piilosilmukka  

• ks  kiinteäsilmukka  

• puolip  puolipylväs 

• p  pylväs (1 langankierto)  

• pp pitkä pylväs (2 langankiertoa) 

• pp3 pitkä pylväs (3 langankiertoa) 

• pp4 pitkä pylväs (4 langan kiertoa)  

• KEks Koho etu kiinteä silmukka. Koukkaa 

 pylvään takaa lanka koukulle ja tee 

 ks.  

• KTpuolip Kohotakapuolipylväs  

• 3pk kolmen pylvään klusteri 

• hy x s hyppy x silmukan yli

 

Erikoissilmukat 
• KEks Kohoetukiinteäsilmukka: Silmukka virkataan siten, että edeltävä kierros on pylväitä. Toisella 

kierroksella tehdään ks siten, että koukku kierretään edelliskierroksen pylvään takaa.  



Sormet sormien lomahan    

© 2017 Seija Ervelius, all rights reserved Sivu 4 
www.ihannetila.fi  

• KTpuolip Kohotakapuolipylväs: Silmukka virkataan siten, että koukkaa takakautta pylvään tai klusterin 

koukku ensin eteen ja sitten taas taakse, ota lanka koukulle ja tee puolip. 

•  3pk Kolmen pylvään klusteri: kolme pylvästä samaan silmukkaan. Tee pylväs siten, että jätät viimeisen 

silmukan koukulle (koukulla nyt kaksi silmukkaa), tee uusi pylväs samaan silmukkaan ja jätä koukulle 

(koukulla kolme silmukkaa), tee kolmas pylväs ja jätä koukulle (koukulla neljä silmukkaa). Vedä lanka 

kaikkien koukulla olevien silmukoiden läpi. 

 

Vinkkejä ohjeen lukemiseen 

Ohje on tehty yksivärisenä virkattavaksi. Kun virkkaat monivärisen ruudun, päätä värin vaihtuessa edellinen 

lanka ruudun takapuolelle. Jos ohjeessa on ps ennen kuin uuden kerroksen kuvio alkaa, aloita suoraan 

kuvion alusta uudella värillä. Viimeisen kerroksen voit virkata vaihtoehtoisesti tavallisilla pylväillä, 

puolipylväillä tai kiinteillä silmukoilla riippuen ruudun koosta . Ohjeessa on käytetty KTpuolipylväitä. 

 *-* 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.  

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

ohjeen läpi.  

Tekijänoikeudesta: 
Minä, Seija Ervelius, 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 sivuilta 

www.ihannetila.fi jos haluat jakaa ohjeen. Voit myydä itse valmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut 

suunnittelijana.  

Kiitos! 

 

  

http://ihannetila.fi/kalevala-cal/
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Sormet sormien lomahan   –ruudun ohje 
 

Ruudussa virkataan ensin keskuskuvio  

Virkkaa 4 kjs ja sulje se piilosilmukalla.  

1. kerros 16 p  [ensimmäinen p on 3 kjs], kierros päättyy piilosilmukkaan. 

 

2. kerros 15 kjs, jätä 3:n ketjusilmukanlenkki ja tee 12 kiinteää silmukkaa  ketjusilmukoihin, ps seuraavaan 

pylvääseen ja toinen ps seuraavaan pylvääseen,    *15 kjs, jätä 3:n ketjusilmukanlenkki ja tee 12 kiinteää 

silmukkaa  ketjusilmukoihin, ota koukku silmukasta, laita se edellisen lonkeron kolmen kjs lenkin läpi, 

laita koukku takaisin silmukkaan ja vedä lanka molempien läpi, ps ympyrän seuraavan pylvääseen, ps 

seuraavaan pylvääseen, * toista *-* kunnes olet ensimmäisen lenkin juurella, 2 ps, ota koukku 

silmukasta, laita se edellisen lonkeron 3:n kjs lenkin läpi, laita koukku takaisin silmukkaan ja vedä se 

lenkin läpi. [Kuva 2 ja kuva 3]     

  

 

 
[Kuva 2]     

   

3. kerros *Virkkaa ketjusilmukoita pylväiden päälle työn etupuolelta [lanka tulee työn alta]. Päätä 

ketjusilmukkaketju siten, että vedät ensin langan työn etupuolelle ja sitten seuraavan silmukan 

keskustasta nurjalle puolelle.  [Kuva 3]    
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 [Kuva 3]    

 

 Valmis keskuskuvio. [Kuva 4]    

  
[Kuva 4]     
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Seuraavaksi tehdään reunakuvio. 

4. kerros Aloita 12 ks ketjun keskeltä. 1 kjs, *8 kjs ja ks seuraavan 12 ks kaaren keskelle* toista ja lopeta 

kierros piilosilmukalla ensimmäiseen ketjusilmukkaan. [Yhteensä 8 lenkkiä] 

 

5. kerros 10 ks jokaiseen kaareen. [Ensimmäinen ks on 1 kjs ja kerros päättyy ps ensimmäiseen kjs Kuva 5]   

         
[Kuva 5]      

6. kerros * pp4, pp3, pp, p, ½p,  ½p, p, pp, pp3, pp4 * toista jokaiseen lenkkiin. [Ketjun ensimmäinen ks on 

silmukka mistä aloitetaan. Ensimmäinen pp4 on 5 kjs ja kerros päättyy ps ensimmäiseen pp4:een. 

Silmukat virkataan ks ketjun jokaiseen kiinteään silmukkaan, jolloin lenkkiin tulee 10 silmukkaa ] [Kuva 

6]      

   
[Kuva 6]       

 

7. kerros * ks pp4:een [jälkimmäinen pp4], 2 kjs, hy s, p, 2 kjs, hy s, pp, 3 kjs, pp, 2 kjs, hy s, p, 2 kjs, hy s, 

ks pps4:een, [tästä syntyy kulma],  ks seuraavaan pp4:een, 8 kjs, hy 8 s, ks pp4:een [tästä syntyy 

suorasivu]  * toista kunnes kerros tehty. [Ensimmäinen ks on 1 kjs ja kerros päättyy ps ensimmäiseen 

kiinteään silmukkaan.] [Kuva 7]       
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Silmukkaluku: 2pp, 2p, 4ks ja 16 kjs/sivu ja 3 kjs/kulma 

   
 [Kuva 7]                

 

8. kerros * p ks:aan, 2 p kjs-kaareen, p, 2 p kjs-kaareen, p, (2 p + 3 kjs + 2 p) kjs-kaareen [syntyy kulma], p, 

2 p kjs-kaareen, p, 2 p kjs-kaareen, 2 p, 8 p 8 kjs:n kaareen, p *, toista *-* kunnes kerros on tehty 

[Ensimmäinen p on 3 kjs ja kerros päättyy ps ensimmäiseen pylvääseen. Kuva 8]       

Silmukkaluku: 28 p/sivu ja 3 kjs/kulma 

     
[Kuva 8] 

    

9. kerros, p, (kjs + hy 1 p + p) 4 kertaa, * (2 p + 3 kjs + 2 p) kulman 3 kjs:n kaareen, (p, kjs, hy 1 p) 6 kertaa,  

4p, (kjs, hy 1 p, p) 6 kertaa *. Toista *-* kunnes kerros on loppu, viimeisellä sivulla tulee 4 pylvään 

jälkeen kjs + hy1 p +, p, kjs + hy1 p. [Ensimmäinen p on 3 kjs ja kerros päättyy ps ensimmäiseen 

pylvääseen. Kuva 9]    

Silmukkaluku: 20 p, 12 kjs/sivu ja 3 kjs/kulma 
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[Kuva 9]           

 

10. kerros, ps kjs-kaareen, (3pk kjs-kaareen, 2 kjs) 4 kertaa, hy 2 p, p, *(2 p + 3 kjs + 2 p) kulman kjs-

kaareen, p, 2 kjs, hy 2p, (3pk kjs-kaareen, 2 kjs) 6 kertaa, 3pk ed. krs:n 2. ja 3. pylvään väliin, 2 kjs, hy 

2p (3 pk kjs-kaareen, 2 kjs) 6 kertaa, hy 2 p, p*, toista *-* 3 kertaa, (2 p + 3 kjs + 2 p) kulman kjs-

kaareen, p, 2 kjs, hy 2 p, (3pk kjs-kaareen, 2 kjs) 6 kertaa, 3pk ed. krs:n 2. ja 3. pylvään väliin, 2 kjs, (3pk 

kjs-kaareen, 2 kjs) 2 kertaa. [Ensimmäisen kerroksen ensimmäinen pylväs klusterissa on 3 kjs ja kerros 

päättyy ps ensimmäiseen pylväsklusteriin. Kuva 10] 

Silmukkaluku: 28 kjs, 6 p ja 13 klusteria/sivu ja 3 kjs/kulma 

    
[Kuva 10]   

   

11. kerros, ps kjs-kaareen, ** *1  puolip jokaiseen kjs-kaareen sivuilla ja KTpuolip jokaiseen pylvääseen ja 

klusteriin *, toista *-* kunnes jäljellä kulman 3 p, näihin jokaiseen KTpuolip, (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip) 

kulman kjs-kaareen, 3 KTpuolip **. Toista **-**.. [Ensimmäinen p on 2 kjs ja kerros päättyy KTps 

ensimmäiseen pylvääseen. Kuva 11]     

Silmukkaluku: 18 puolip, 19 KTpuolip/sivu ja 2 kjs/kulma 
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     [Kuva 11]     

Päättele lopuksi langat nurjalle puolelle, kastele ruutu ja anna kuivua tasona.   [Valmis työ: Kuva 12]  

      
    [Kuva 12]       

 


