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KALEVALA-CAL 

KASVUN IHME 
Soile Olmari 
 

 

 

 

TAUSTAA 

Innoittajani tähän Kasvun ihmeeseen oli Kalevalan toinen runo, jossa Väinämöinen nousee puuttomalle 

maalle ja saattaa Sampsa Pellervoisen puita kylvämään. Alla on runosta kaksi esimerkkiä: 

… Kasvoi maahan marjanvarret, … Kasvoi ohra mieltä myöten, 

kukat kultaiset keolle;  tähkät kuuella taholla, 

ruohot kasvoi kaikenlaiset,  korret kolmisolmuisena… 

monenmuotoiset sikesi… 
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Kasvun ihme -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. 

Kiitän testaajia ja ohjeen muokkaajia suuresta vaivannäöstä ja arvokkaista 

kommenteista. 

Kasvun ihme – Suunnittelija Soile Olmari 

ALUKSI 

Tarvitset myös sakset ja päättelyyn tylppäkärkisen neulan tai parsinneulan. Palan voit viimeistellä 

höyrysilittämällä. Pala vaatii hiukan tarkkuutta ja laskemista, mutta kun omaksuu kerrosten 

säännönmukaisuuden, virkkaus sujuu joutuisasti. 

Lanka ja värit 

Menitan Lasse: Kerros 1. oliivi 9963, kerros 2. syklaami 8755, kerros 3. oliivi 9963, kerrokset 4. – 6. 

metsänvihreä 8947, kerros 7. keltainen 2317, kerrokset 8. – 9. tummanharmaa 203, kerrokset 10. – 11. 

oliivi 9963, kerrokset 12. – 13. metsänvihreä 8947 ja kerros 14. tummanharmaa 203. 15: lisäoksat oliivi 

9963. 

Silmukat ja lyhenteet 

s = silmukka 

krs = kerros 

kjs = ketjusilmukka 

ps = piilosilmukka 

ks = kiinteäsilmukka 

puolip = puolipylväs 

p = pylväs (1 langankierto) 

pp = pitkäpylväs (2 langankiertoa) 

pc = popcorn (5 pylvästä) 

hy = hyppää yli 

KTks = takaa virkattu kohokiinteäsilmukka 

KEpuolip = edestä virkattu kohopuolipylväs 

*-* = toista 

Silmukoiden selityksiä 

Aloituslenkki: Kierrä lanka etusormen ympäri niin, että toinen pää jää hiukan pitkäksi näkyviin.  

Ympyrään virkataan isoäidinneliöaloitus. Ensimmäinen pylväs muodostuu 3 ketjusilmukasta. 

Kulma: Kulmaan virkataan samaan kjs-ketjuun kaksi kyseisen kerroksen pääsilmukkaa, esimerkiksi 

puolipylväitä. Sitten virkataan kaksi ketjusilmukkaa ja vielä kaksi pääsilmukkaa. 

Popcorn (pc): Virkkaa viisi pylvästä samaan silmukkaan.  Ota koukku pois viimeisen pylvään silmukasta ja 

vie se läpi ensimmäisen pylvään silmukasta. Ota jätetty silmukka koukulle ja vedä ensimmäisen pylvään 

läpi. Näin syntyy kuppimainen silmukkaryhmä. 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-fi
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-fi
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Viuhka: Samaan silmukkaan virkataan kolme tai viisi puolipylvästä tai pylvästä 

ohjeen mukaan. Näin muodostuu viuhkan muotoinen silmukkaryhmä. Kun 

silmukkamäärä näin kasvaa, hypätään jatkossa silmukoita yli ohjeen mukaan. 

Takaa virkattu kohokiinteäsilmukka (KTks): Työnnä koukku seuraavan 

virkattavan silmukan vierestä työn takapuolelta eteen ja vie se takaisin 

takapuolelle saman silmukan vasemmalta puolelta. Virkkaa ks loppuun normaalisti. 

Edestä virkattu kohopuolipylväs (KEpuolip): Langankierto koukulle, työnnä koukku seuraavan silmukan 

vierestä etupuolelta taakse ja tuo takaisin saman silmukan vasemmalta puolelta. Virkkaa puolip loppuun 

normaalisti. 

Tekijänoikeudesta 

Minä, SOILE OLMARI, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, 

muokata, jakaa tai myydä tätä kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa blogilinkin, 

www.somateko.blogspot.fi, jos haluat jakaa ohjeen jonnekin. Voit myydä itsevalmistamasi tuotteen, 

kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos! 

Kasvun ihme -ruudun OHJE 

1. Oliivi isoäidinneliöaloitus: Virkkaa aloituslenkkiin neljä kertaa 3 p:n ryhmä (ensimmäinen p on 3 

kjs) ja virkkaa jokaisen pylväsryhmän väliin 3 kjs. Katkaise lanka ja vaihda syklaamin väriseen 

lankaan. Liitä ps:lla kjs-pylvääseen. Kiristä rengas. Päättele kiristyslanka vasta, kun pala on valmis. 

Yksivärinen: Jatka samalla langalla seuraavalle kerrokselle. 

                

 

 

http://www.somateko.blogspot.fi/
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2. Syklaami: Virkkaa 2 kjs (= 1. puolip) edellisen kerroksen 

kiinnityskohtaan. Virkkaa seuraavaan p:seen pc ja seuraavaan 

silmukkaan 1 puolip.  Virkkaa kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip). * 1 

puolip, pc, 1 puolip, kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip) *. Toista *-* 3 

kertaa.  Sulje kerros ps:lla kjs:aan. Katkaise lanka ja päättele. Joka sivulla on 9 silmukkaa kulmien kjs 

mukaan lukien (pc on yksi s).  

Yksivärinen: Siirry piilosilmukoin kulmaan, jatka seuraavalle kerrokselle. 

                 

 

3. Oliivi: Aloita mistä tahansa kulmasta. Kulman ensimmäinen puolip muodostuu 2 kjs:sta. Tee kulma 

loppuun (+ 1 puolip + 2 kjs + 2 puolip).  *2 puolip (ensimmäinen tehdään vaikeasti havaittavaan 

s:aan), 2 kjs, hy puolip, 1 puolip pc:n keskelle, 2 kjs, hy puolip, 2 puolip, kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 

puolip) *.  Toista *-* yhteensä 3 kertaa. Virkkaa vielä 2 puolip, 2 kjs, hy puolip, 1 puolip pc:n 

keskelle, 2 kjs, 2 puolip. Sulje kerros ps:lla toiseen kjs:aan. Katkaise lanka ja päättele. Sivulla on 15 s 

kulmien kjs mukaan lukien.  

 

Yksivärinen: Siirry 2 ps:lla seuraavaan kulmaan ja tee 4. krs. 
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4. Metsänvihreä: Aloita mistä tahansa kulmasta ja tee kulma (2 kjs = 1. 

puolip + 1 puolip + 2 kjs + 2 puolip). * Hy puolip (vaikeasti havaittava 

silmukka), tee 2 puolip, 3 kjs, hy puolip, kjs-ketju ja puolip, tee 1 puolip 

keskimmäisen puolip:ään vasemmalle kjs:aan, 3 kjs, hy kjs-ketju ja 2 

puolip, 2 puolip, kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip) *.  Toista *-* 3 

kertaa. Hy puolip (vaikeasti havaittava silmukka) ja virkkaa vielä 2 

puolip, 3 kjs, hy puolip, kjs-ketju ja puolip, tee 1 puolip keskimmäisen puolip:ään vasemmalle 

kjs:aan, 3 kjs, hy kjs-ketju ja 2 puolip, tee 2 puolip. Sulje kerros ps:lla kjs-puolipylvääseen. Katkaise 

lanka ja päättele. Silmukoita on 17/sivu kulmien kjs mukaan lukien.   

 

Yksivärinen: Siirry seuraavaan kulmaan 2 ps:lla. Tee krs 5 ohjeen mukaan. 

 
 

 

5. Metsänvihreä: Liiku 2 ps:lla kulmaan ja tee kulma, jonka ensimmäinen puolip muodostuu 2 

kjs:sta. Tee kulma loppuun (+ 1 puolip + 2 kjs + 2 puolip).  * Hy puolip (vaikeasti havaittava 

silmukka), 2 puolip, 4 kjs, hy puolip, kjs-ketju ja puolip. Tee 1 puolip keskipuolip:ään vasemmalle, 4 

kjs, hy kjs-ketju ja 2 puolip, tee 2 puolip, kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip) *. Toista *-* 3 kertaa. Hy 

puolip (vaikeasti havaittava silmukka) ja virkkaa vielä 2 puolip, 4 kjs, hy puolip, kjs-ketju ja puolip, 

tee 1 puolip keskipuolip:ään vasemmalle, 4 kjs, hy kjs-ketju ja 2 puolip, tee 2 puolip. Sulje ps:lla 

ensimmäiseen kjs-puolip:seen.  Silmukoita on 19/sivu kulmien kjs mukaan lukien. 

Yksivärinen: Siirry kerrokselle 6. 
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6. Metsänvihreä: Virkkaa 2 kjs, 1 puolip seuraavaan silmukkaan. Tee 

kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip) * Hy puolip (vaikeasti havaittava 

silmukka), tee 2 puolip, 5 kjs, hy puolip, kjs-ketju ja puolip. Tee 1 puolip 

keskipuolip:ään vasemmalle, 5 kjs, hy kjs-ketju ja 2 puolip, 2 puolip, tee 

kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip) *.  Toista *-* 3 kertaa. Hy puolip 

(vaikeasti havaittava silmukka) ja virkkaa vielä 2 puolip, 5 kjs, hy puolip, kjs-ketju ja puolip, tee 1 

puolip keskipuolip:ään vasemmalle, 5 kjs, hy kjs-ketju sekä 2 puolip. Sulje ps:lla ensimmäiseen kjs-

puolip:seen.  

Katkaise lanka ja päättele. Silmukoita on 21/sivu kulmien kjs mukaan lukien.  

 

Yksivärinen: Siirry seuraavaan kulmaan piilosilmukoin ja aloita krs 7. 

 

7. Keltainen: Aloita mistä tahansa kulmasta. Kulman ensimmäinen puolip muodostuu 2 kjs:sta. Tee 

kulma loppuun (+ 1 puolip + 2 kjs + 2 puolip).  * Hy puolip (vaikeasti havaittava silmukka), tee 2 

puolip, 4 kjs, hy puolip ja kjs-ketju, virkkaa 1 pp kerroksen 5 keskimmäiseen puolip:seen, 2 kjs, pc 

kerroksen 6 keskimmäiseen puolip:seen, 2 kjs, 1 pp kerroksen 5 keskimmäisen puolip:ään jälkeiseen 

kjs:aan, 4 kjs. Hy kjs-ketju ja 2 puolip, tee 2 puolip, virkkaa kulma (2puolip + 2 kjs + 2 puolip)*. Toista 

*-* 3 kertaa. Hy puolip (vaikeasti havaittava silmukka) ja virkkaa vielä 2 puolip, 4 kjs, hy puolip ja 

kjs-ketju, virkkaa 1 pp kerroksen 5 keskimmäiseen puolip:seen, 2 kjs, pc kerroksen 6 keskimmäiseen 

puolip:seen, 2 kjs, 1 pp kerroksen 5 keskimmäisen puolip:ään jälkeiseen kjs:aan, 4 kjs, hy kjs-ketju ja 

2 puolip, tee 2 puolip. Sulje kerros ps:lla kjs-puolip:seen. Katkaise lanka ja päättele.  

Silmukoita on 25/sivu kulmien kjs mukaan lukien (pc = 1 s).  

 

Yksivärinen: Siirry seuraavaan kulmaan 2 ps:lla Ja jatka kerrokselle 8. 
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8. Tummanharmaa: Aloita mistä tahansa kulmasta. Kulman 

ensimmäinen puolip muodostuu 2 kjs:sta. Tee kulma loppuun (+ 1 

puolip + 2 kjs + 2 puolip). * Hy puolip (vaikeasti havaittava silmukka), 

tee 3 puolip, 4 puolip kjs-ketjuun ja 1 puolip pp:seen, hy kjs-ketju, 

virkkaa 5 pylvään viuhka pc:n keskelle, hy kjs-ketju, tee 1 puolip 

pp:seen, 4 puolip kjs-ketjuun, hy puolip, tee 3 puolip, virkkaa kulma (2 

puolip + 2 kjs + 2 puolip) *.  Toista *-* 3 kertaa. Hy puolip (vaikeasti havaittava silmukka) ja virkkaa 

vielä 3 puolip, 4 puolip kjs-ketjuun, 1 puolip pp:seen, hy kjs-ketju, 5 pylvään viuhka pc:n keskelle, hy 

kjs-ketju, 1 puolip pp:seen, 4 puolip kjs-ketjuun, hy puolip, 3 puolip. Liitä viimeinen puolip ps:lla kjs-

puolip:seen. Silmukoita on 27/sivu kulmien kjs mukaan lukien.   

Yksivärinen: Siirry 2 ps:lla seuraavaan kulmaan ja jatka kerrokselle 9. 

                

9. Tummanharmaa: Liiku 2 ps:lla kulmaan ja tee siihen 3 ks. * Hy puolip (vaikeasti havaittava 

silmukka), 10 ks (10. ks osuu edellisen kerroksen viuhkan ensimmäiseen p:seen), 5 KTks edellisen 

kerroksen viuhkaan (Tee 1. Ktks samaan silmukkaan johon teit edellisen ks:n). 10 ks, 3 ks kulmaan 

*.  Toista *-* 3 kertaa. Hy puolip (vaikeasti havaittava silmukka) ja virkkaa vielä 10 ks (10. ks osuu 

edellisen kerroksen viuhkan ensimmäiseen p:seen), 5 KTks edellisen kerroksen viuhkaan (työnnä 

koukku saman s:n takaa, johon virkkasit viimeisen ks:n ja tee 1. KTks), 10 ks. Sulje kerros ps:lla 

kulman 1. ks:aan. Katkaise lanka ja päättele. Silmukoita on 25/sivu ja 3 ks/kulma.     

Yksivärinen: Siirry ps:lla kulman keskimmäiseen ks:aan ja jatka kerrokselle 10. 
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10. Oliivi: Aloita minkä tahansa kulman keskimmäisestä ks:sta. Kulman 

ensimmäinen puolip muodostuu 2 kjs:sta. Tee kulma loppuun (+ 1 

puolip + 2 kjs + 2 puolip).  *3 kjs, hy 3 s, 4 puolip, 1 kjs, hy 4 s, 5 

puolip:ään viuhka ensimmäiseen KTks:aan, hy 1 s, 1 tavallinen pylväs 

rivillä 8 olevan kolmannen p:ään silmukkaan (silmukan alle jää 9. krs:n 

s). Hy 1 s, 5 puolip:ään viuhka viimeiseen KTks:aan, 1 kjs, hy 4 s, 4 

puolip, 3 kjs, hy 3 s ja virkkaa kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip) edellisen kerroksen keskimmäiseen 

ks:aan. * Toista *-* 3 kertaa. Virkkaa vielä 3 kjs, hy 3 s, 4 puolip, 1 kjs, hy 4 s, 5 puolip:ään viuhka 

ensimmäiseen KTks:aan, hy 1 s, 1 tavallinen pylväs 8. krs:lla olevan kolmannen p:ään silmukkaan 

(silmukan alle jää 9. krs:n s), hy 1 s, 5 puolip:ään viuhka viimeiseen KTks:aan, 1 kjs, hy 4 s, 4 puolip, 

3 kjs, hy 3 s. Sulje kerros ps:lla kulman kjs- puolip:seen. Silmukoita on 33/sivu kulmien kjs mukaan 

lukien.  

Yksivärinen: Jatka kerrokselle 11. 

  
 

11. Oliivi: 2 kjs (= puolip), 1 puolip. Virkkaa kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip). * Hy puolip (vaikeasti 

havaittava silmukka), 2 puolip, 2 kjs, hy kjs-ketju, tee 5 puolip, 1 kjs, hy 2 s, tee 3 puolip:ään viuhka 

seuraavaan s:aan, 1 kjs, hy 3 s, tee 1 p keskimmäisen p:ään jälkeiseen s:aan vasemmalle, 1 kjs, hy 2 

s, 3 puolip:ään viuhka seuraavaan s:aan, 1 kjs, hy 2 s, tee 5 puolip, 2 kjs, hy kjs-ketju, 2 puolip, 

virkkaa kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip) *. Toista *-* 3 kertaa. Hy puolip (vaikeasti havaittava 

silmukka) ja virkkaa vielä 2 puolip, 2 kjs, hy kjs-ketju, tee 5 puolip, 1 kjs, hy 2 s, tee 3 puolip:ään 

viuhka seuraavaan s:aan, 1 kjs, hy 3 s, 1 p viuhkan keskimmäisen puolip:ään jälkeiseen s:aan, 1 kjs, 

hy 2 s, 3 puolip:ään viuhka seuraavaan s:aan, 1 kjs, hy 2 s, 5 puolip, 2 kjs. Sulje kerros ps:lla 

seuraavaan puolip:seen. 

Katkaise lanka ja päättele. Silmukoita on 35/sivu kulmien kjs mukaan lukien.  

Yksivärinen: Siirry 4 ps:lla seuraavaan kulmaan ja jatka kerrokselle 12.  
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12. Metsänvihreä: Aloita mistä tahansa kulmasta. * Tee kulmaan 3 ks, 

hy puolip (vaikeasti havaittava silmukka), 3 ks, 2 ks kjs-ketjuun, 5 ks, 1 

ks kjs-ketjuun ja 3 KTks viuhkaan, 1 ks kjs-ketjuun, 1 ks p:seen, 1 ks kjs-

ketjuun, 3 KTks viuhkaan, 1 ks kjs-ketjuun, 5 ks, 2 ks kjs-ketjuun, hy 

puolip, 3 ks *. Toista *-* 4 kertaa viimeistä kulmaa lukuun ottamatta. Sulje kerros ps:lla 1. ks:aan. 

Silmukoita on 31/sivu ja 3 ks/kulma. 

Yksivärinen: Jatka kerrokselle 13. 

     

13. Metsänvihreä: 3 kjs (= pylväs), kulman keskimmäiseen ks:aan (1 p + 2 kjs + 1 p), *12 p, 3 

KEpuolip viuhkan ks:oiden päälle, hy ks, tee 1 puolip keskipylvään päällä olevaan ks:aan, hy ks, tee 3 

KEpuolip viuhkan ks:oiden päälle, 12 p, kulma (1 p + 2 kjs + 1 p) keskimmäiseen ks:aan *. Toista *-

*3 kertaa. Virkkaa vielä 12 p, 3 KEpuolip viuhkan ks:oiden päälle, hy ks, tee 2 puolip, hy ks, tee 3 

KEpuolip viuhkan ks:oiden päälle, 11 p. Liitä viimeinen pylväs ps:lla ensimmäiseen kjs-pylvääseen. 

Katkaise lanka ja päättele. Silmukoita on 35/sivu kulmien kjs mukaan lukien. 

 

Yksivärinen: Siirry seuraavaan kulmaan 2 ps:lla ja jatka kerrokselle 14. 
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14. Tummanharmaa: Aloita mistä tahansa kulmasta. Kulman 

ensimmäinen pylväs muodostuu 3 kjs:sta. Tee kulma loppuun (+ 1 p + 2 

kjs + 2 p). * Hy p (vaikeasti havaittava silmukka), 32 p ja tee kulma (2 p + 

2 kjs + 2 p) *. Toista *-* 3 kertaa. Hy p (vaikeasti havaittava silmukka) ja 

virkkaa vielä 32 p. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen kjs-pylvääseen. 

Katkaise lanka ja päättele. Silmukoita on 38/sivu kulmien kjs mukaan 

lukien.   

    

15. Oliivi: Virkkaa ”sivuoksat” = erilliset kjs-ketjut (8 kjs/oksa) jokaisen keltaisen pc:n ja pp:n 

molemmille puolille. Aloita kjs:n teko neljännen kerroksen keskimmäisen puolip:ään oikealta 

puolelta ja kiinnitä ketju seitsemänteen kerrokseen alla olevan kuvan osoittamaan paikkaan. Tee 

niin myös saman puolip:ään vasemmalle puolelle. Vinkki: Käytä samaa pitkähköä langanpätkää /2 

oksaa. Käytä puolet toiseen oksaan ja puolet toiseen. Vapaat päät jäävät oksien yläosiin. Kiinnitä 

ps:oilla. Päättele langanpäät nurjalle. 

 

               

Kasvun ihme on nyt valmis. Hyvää virkkausmatkaa edelleen. 


