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The Theft of Sampo (Sammon ryöstö) 

 

 

Denna ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en virkad 
filt baserat på Kalevalamytologin. Den har skapats som tribut till Finlands 100 år av 
självständighet. Information och länkar till alla rutornas mönster kan hittas i Kalevala CAL info-
inlägg på bloggen Aeteeni: www.arteeni.fi/kalevalacal-en 
 
 

 
m: maska  
lm: luftmaska 
sm: smygmaska 
fm: fast maska 
hst: halvstolpe 
st: stolpe 
dst: dubbelstolpe 
pc: popcorn  
st2tills: 2 stolpar tillsammans 
RFst: reliefstolpe framifrån  
omsl: omslag 
v: varv 
hö: hoppa över 
 
 

pc: 4 st i samma m, ta ut virknålen från den sista st, sätt virknålen i den första st, dra öglan från 
den sista st genom den första st.  
 
st2tills: omslag (omsl), sätt virknålen i maskan (m), dra upp en ögla, 3 öglor på virknålen. Omsl, 
dra igenom 2 öglor, 2 öglor på virknålen. Omsl, sätt virknålen i nästa m, dra upp en ögla, 4 öglor 
på virknålen, omsl, dra igenom 2 omsl, 3 omsl på virknålen. Omsl, dra igenom alla tre 3 omsl på 
virknålen.  
 
RFst: Omsl, sätt virknålen från framsidan till baksidan till framsidan runt basen på maskan under, 
omsl, dra upp en ögla och dra garnet genom 2 omsl på virknålen, två gånger. 

 

 

 
 
Copyright: 
Jag, Marika Nordling, äger alla rättigheter till detta mönster, bilder och instruktioner. Du får inte 
kopiera, reproducera eller distribuera detta mönster, varken i sin helhet eller i delar. Du kan dela 
länken om du vill dela mönstret. Du kan sälja en färdig produkt som du gjort, men var snäll och 
nämn mig som designer. Tack!  
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The Theft of Sampo – Mönster 

 
 
 
Gör en magisk ring med gult garn.  
 
V 1: 3 lm (räknas som st), 7 st i magiska ringen (=8 st), slut varvet med en sm i 3e lm.  

V 2: 3 lm (räknas som st), st i samma m, 2 st i alla st (=16 st), slut varvet med en sm i 3e 

lm. 

V 3: 3 lm (räknas som st), gör en pc med ytterligare 3 st, 3 lm, *hö 1 st, pc, 3 lm*, upprepa 
*--* ytterligare 6 gånger, slut varvet med en sm i toppen av första pc.  

V 4: Klipp av det gula garnet och använd orange garn. * 1 lm, RFst i st (mellan pc) på varv 
2, 1 lm, sm i toppen av pc*, upprepa *--* ytterligare 7 gånger 

 

 
Varv 4 

 
V 5: Anslut lmb från varv 3 och 4 med en sm, 3 lm (räknas som st), st i lmb, st i RFst, 2 st i 
lmb, hö pc, *2 st i lmb, st i RFst, 2 st i lmb, hö pc*, upprepa *--* ytterligare 6 gånger, slut 
varvet med en sm i 3e lm. 

V 6: *sm, fm, sm, 3 lm, st2tills, 3 lm*, upprepa *--* ytterligare 7 gånger. Klipp av orange 
garn.   

V 7: Med gult garn, starta med en sm mellan valfritt st2tills, 1 lm, fm i samma st2tills 
(mellan st), 3 lm, RFst i st på varv 5, 3 lm, *fm mellan st av st2tills, 3 lm, RFst i st på varv 
5, 3 lm*, upprepa *--* ytterligare 6 gånger, slut varvet med en sm i första fm. 

 

 



 

 

V 8: 3 lm (räknas som 1a st) och gör ytterligare 3 st = pc, 2 st i 
lmb, pc i RFst, 2 st i lmb, *pc i fm, 2 st i lmb, pc i RFst, 2 st i 
lmb* upprepa *--* ytterligare 6 gånger, slut varvet med en sm i 
toppen av pc. 

V 9: *5 lm, sm i toppen av nästa pc, 5 lm, sm i toppen av nästa pc, 5 lm, st i toppen av 
nästa pc, 5 lm, sm i toppen av nästa pc*, upprepa *--* ytterligare 3 gånger, klipp av det 
gula garnet och gör sista sm med orange garn.  

V 10: *fm, hst, 2 st, hst, fm i lmb (fm, hst, 2 st, hst, fm) i nästa lmb, (fm, hst, 2 st) i nästa 
lmb, (dst, 2 lm, dst) i nästa st, (2 st, hst, fm) i nästa lmb* upprepa *--* ytterligare 3 gånger, 
sm i första fm, klipp av orange garn.  

V 11:  Ta petrolblått garn, gör en sm mellan första och sista fm på varv 10, 3 lm (räknas 
som st), 3 lm, fm mellan st, 3 lm, st mellan fm, 3 lm, fm mellan st, 3 lm, st mellan fm, 3 lm, 
hst mellan st, 4 lm, fm i lmb, 4 lm hst mellan st, 3 lm, *st mellan fm, 3 lm, fm mellan st, 3 
lm, st mellan fm, 3 lm, fm mellan st, 3 lm, st mellan fm, 3 lm, hst mellan st, 4 lm, fm i lmb, 4 
lm, hst mellan st, 3 lm*, upprepa *--* ytterligare 2 gånger, slut varvet med en sm i 3e lm. 

V 12: (fm, 2 hst, fm) i 4 mittersta lmb på varje sida, (fm, 2 st, fm) i två yttersta lmb, sm i 
första fm.  

V 13: sm till nästa m, sm mellan hst/st, * 3 lm, sm mellan hst/st*, upprepa *--* ytterligare 3 
gånger, **4 lm, dst i 2a fm i hörnet, 4 lm, sm mellan hst/st**, upprepa *--* 7 gånger, 
upprepa **--**, upprepa *--* 2 gånger, slut varvet med en sm i första sm. 

V 14: (fm, 2 hst, fm) i 3 mittersta lmb på varje sida, (fm, 2 st, fm) i 3 yttersta lmb (st i dst, 2 
lm, st i dst) i varje hörn, klipp av petrolblått garn och sm i första fm med mörkgrått garn.  

V 15: 2 lm (räknas som hst), 1 lm, fm mellan hst/st, *1 lm, hö 1 fm, hst i fm, 1 lm mellan 
hst/st*, upprepa *--* 4 gånger, **3 lm, fm i lmb, 3 lm, fm mellan hst/st**, upprepa *--* 8 
gånger, upprepa **--**, upprepa *--* 8 gånger, upprepa **--**, 1 lm, hst i fm, 1 lm, fm, 1 lm, 
hst, 1 lm, fm och 1 lm, slut varvet med en sm i 2a lm. 

V 16: 3 lm (räknas som st), gör 2 st i varje lmb på varje sida, utom i mitten på sidan där det 
görs st i 2 lmb, och 3 st i yttersta 3-lmb, (st i fm, 2 lm, st i fm) i varje hörn, slut varvet med 
en sm i 3e lm.  

 
38 st på varje sida av rutan  
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