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Om CALen 
Denna virkade ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en virkad 
filt baserad på Kalevalamytologin. Den har blivit skapad som en tribut till 
Finlands 100 år av självständighet. Information och länkar till alla mönster till filtens rutor hittas i 
inlägget om Kalevala CAL på bloggen Arteeni.  
 
 
Garn: Menita Lasse,  
färg 1 yellow 2317 
färg 2 orange 3309 
färg 3 forest green 8947 
färg 4 petrol blue 8962  
 
Förkortningar och förklaringar: 
lm luftmaska 
sm smygmaska 
st stolpe  
dst dubbelstolpe  
hst halvstolpe 
fm fast maska 
lmb luftmaskbåge  
 
 
Mönster 
 
CENTRALA ORMAR 

DEN FÖRSTA CIRKELN (FÄRG 1)  
13 lm. Gör en cirkel genom att sluta ihop med en sm.  
3 lm (räknas som st), gör 29 st i cirkeln. Slut med sm i 3e lm. Klipp av garnet. 
 
DEN ANDRA CIRKELN (FÄRG 2)  
13 lm. Gör en cirkel genom att sluta ihop med en sm genom det centrala hålet på den första 
cirkeln, så att dessa cirklar är ihopsatta likt ”magikerns ringar”.  
3 lm (räknas som st), gör 29 st i cirkeln. Slut med sm i 3e lm. Klipp av garnet. 
 
DEN TREDJE CIRKELN (FÄRG 3)  
13 lm. Gör en cirkel genom att sluta ihop med en sm genom de centrala hålen på bägge 
föregående cirklar.  
3 lm (räknas som st), gör 29 st i cirkeln. Slut med sm i 3e lm. Klipp av garnet. 
 
 

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


 

 

Nu måste du föreställa dig dessa tre cirklar inuti rutan. Du kommer att förflytta 
dig från den ena kanten av en cirkel till nästa. Samtidigt som du följer kanten av 
cirkeln, kommer du att virka st i varannan st på kanten av mittencirkeln. Endast 
dubbelstolpar görs i samma maska.  
 
[I följande varv är varven separerade av olika färger. Översättarens anmärkning] 

 
 
FÄRG 4  
 
4 lm (räknas som dst), 3 lm, dst i samma m (=hörn skapat). 
1 lm, st, 1 lm, hst, 1 lm, hst, 1 lm, st, 1 lm (=ena sidan av rutan, dessa m är alltid virkade i varannan 
st på cirkeln).   
1 dst, 3 lm, 1 dst i samma m (=andra hörnet).  
Upprepa detta hela varvet runt, slut med en sm i 4e lm.  
Maskantal per sida: 4 m, 5 lm, (dst, 3 lm, dst) i hörnen 

 
4 fm i hörn-lmb. 
Virka fm i varje st från förra varvet, och i varje lmb.  
Upprepa detta hela varvet runt. Slut med en sm.  
Maskantal per sida: 11 m, 4 m i hörnen 
 
3 lm (räknas som st), st, 4 lm, 2 st (=hörn).  
Virka st i varje fm från förra varvet (=sida). 
Upprepa detta hela varvet runt. Slut med en sm. Förflytta dig med en sm till sista st. 
Maskantal per sida: 11 m, (2 st, 4 lm, 2 st) i hörnen 

 
 
BYT TILL FÄRG 1  
3 lm, fm i mitten av hörn-lmb, 3 lm, fm i den 1a st på nästa sida (=hörn). 
7 lm, fm i den 7e st på sidan, 3 lm, fm i den 9e st, 7 lm, fm i den sista st (=sida).  
Upprepa detta hela varvet runt.  
Maskantal per sida: 3 fm, 2 x 7 lm, 3 lm, (3 lm, fm, 3 lm, fm) i hörnet (se ovan) 
 
Virka (fm, hst, fm) i 1a lmb på hörnet.  
7 lm, virka (fm, hst, fm) i den 2a lmb på hörnet.  
Virka (fm, hst, 3 st, hst, fm) i 7-lmb på sidan.  
Virka (fm, hst, fm) i 3-lmb, och (fm, hst, 3 st, hst, fm) i den 2a 7-lmb.  
Upprepa detta hela varvet runt. Slut med en sm. Förflytta dig med sm till hst.  
Maskantal per sida: 17 m. Hörn: 6 m och 7 lm. 
 
 
BYT TILL FÄRG 2  



 

 

 
Fm, 3 lm.  
Virka (1 fm, 5 lm, 1 fm) i hörnets lmb.  
3 lm, fm i mitten av nästa maskgrupp (hst från förra varvet). 
5 lm, fm i mitten av nästa maskgrupp (st från förra varvet).  
5 lm, fm i mitten av nästa maskgrupp (hst från förra varvet). 
5 lm, fm i mitten av nästa maskgrupp (st från förra varvet).  
5 lm, fm i mitten av nästa maskgrupp (hst från förra varvet).  
Upprepa detta hela varvet runt. Slut med en sm.  
Förflytta dig till den mindre lmb med sm.  
Maskantal: 5 fm, 2 x 3 lm, 4 x 5 lm. Hörn: fm, 5 lm, fm. 
 
2 lm (räknas som hst), hst.  
Virka (2 fm, 3 lm, 2 fm) i hörnets 5-lmb.  
2 hst i nästa 3-lmb.  
*1 lm 
(2 st, 2hst, fm) i 5-lmb  
1 lm 
(fm, 2 hst, 2 st) i nästa 5-lmb. * Upprepa *-* på varje sida.  
Upprepa i varje hörn: 2 hst i 3-lmb, (2 fm, 3 lm, 2 fm) i 5-lmb, 2 hst. Slut med en sm.  
Maskantal per sida: 20 m, 5 x 1 lm. Hörn-område: 2 hst, 2 fm, 3 lm, 2 fm, 2 hst. 
 
 
BYT TILL FÄRG 3  
 
3 lm (räknas som st), 1 lm.  
Följ maskorna från förra varvet. Hoppa över den 1a m och virka st i 1a fm.  
1 lm, virka (st, 3 lm, st) i 3-lmb på hörnet.  
1 lm, st i 2a fm. Upprepa (lm, 1 st) på sidorna (st hamnar i varannan m från förra varvet) 
Maskantal per sida: 16 st, 17 lmb. Hörn: st, 2 lm, st. 
 
1 lm (räknas som fm), fm i varje lmb och varje st från förra varvet. 
Virka 4 fm i hörnets 3-lmb. Slut med en sm.  
Maskantal per sida: 35 fm, 4 fm i hörnen. 
 
BYT TILL FÄRG 4  
 
3 lm (räknas som st), virka st i varje fm från förra varvet. I hörnen virkas 2 lm mellan st, innan du 
fortsätter med nästa sida. Slut med en sm.  
Maskantal per sida: 39 st, 2 lm i hörnen. 
 
 

  



 

 

Diagram  
 

 
 
 



 

 

 


