
1 
 

    
  © 2017 Taina Tauschi, all rights reserved 

 
 
 
 

KALEVALA-CAL 

BLUEBILL´S NEST 
Taina Tauschi 

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune01.htm  

 
 
Den rödbröstade blånäbben, en graciös fågel, byggde sitt bo i knät på mön Ilmatar. I Kalevalasagan lade den 
rödbröstade blånäbben sex gyllene ägg och ett järn-ägg i sitt bo. Den rödbröstade blånäbbens värpta ägg brände 
möns fötter, och när Ilmatar flyttade sitt knä föll äggen från boet, sprack i smådelar och kastades upp i skyn. Dessa 
splittrade äggskal skapade Världen: himmel och jord, solen, månen och stjärnorna. Jag fick min inspiration till 
denna ruta från fågelboet som jag alltid beundrar på avstånd, så fort jag ser ett i naturen. 
Bon skickligt skapade av de vuxna fåglarna, med de släta, vackert formade äggen gör mig alltid emotionell. Senare 
under sommaren samlar jag ihop delarna av äggskalen och önskar att fåglarna ska komma tillbaka till sina bon 
nästa år. Ett bo och äggen är grunden till början av en fågels liv, och precis som i Kalevalamytologin symboliserar de 
födelsen av världen.  
 

Thence she flies and hovers slowly, 

Lightly on the knee she settles, 

Finds a nesting-place befitting, 

Where to lay her eggs in safety. 

Here she builds her humble dwelling, 

Lays her eggs within, at pleasure, 

Six, the golden eggs she lays there, 

Then a seventh, an egg of iron. 
(Poem I, 207 - 212) 
 

Quick the maiden moves her shoulders, 

Shakes her members in succession, 

Shakes the nest from its foundation, 

And the eggs fall into ocean, 

Dash in pieces on the bottom 

Of the deep and boundless waters. 

 
 (Poem II, 223 - 228) 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754053521582303&set=p.1754053521582303&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754053521582303&set=p.1754053521582303&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune01.htm
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Copyright 
Denna publikation är skyddad av copyrightlagen. Det är tillgängligt för dig helt 
gratis. Du får inte ändra eller distribuera mönstret. Att sälja vidare gratismönstret i 
alla former (helt eller i delar) är förbjudet. Att sälja ett färdigt alster är förbjudet 
om inte annat är överenskommet med designern. Att dela mönstret är inte tillåtet. Om du har planer på att sälja 
denna Kalevalafilt, var snäll och notera att du då inte kan använda denna ruta i filten. I stället får du välja någon 
annan ruta som inte har dessa restriktioner angående försäljning. Tack för att du respekterar mina önskningar! 

 
 
Bluebill´s Nest – Designed by Taina Tauschi 

 
Denna ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en filt som baseras på Kalevalamytologin. Den är 
skapad som tribut till Finlands 100 år av självständighet. Information och länkar till alla mönstren till rutorna hittas i 
Kalevala CAL info på bloggen Arteeni: www.arteeni.fi/kalevalacal-en 

 

Info 
Garn               Menita Lasse 
 

Färger    Yellow   2317   

              Orange   3309   

               Magenta  8755   

              Olive green  9963   

              Dark grey  203   

 
 
Annan utrustning: Sax, en stoppnål för att sy ihop äggen och för att fästa garnändar, 12 virkmarkörer som hjälp för 
att sätta ihop äggen.  

 
 
På denna ruta börjar du med att göra den Rödbröstade blånäbbens ägg: först virkas äggen separat, och sen sys de 
ihop.  
Om du föredrar en virknål i stället för synål så kan du sätta ihop äggen med smygmaskor. Du kommer att virka ett 
runt bo till äggen, som sen kommer att bli en kvadrat. Jag ville betona kontrasten mellan de släta, hela äggen och 
de trasiga äggskalen, och därför designade jag bakgrunden med hål. Baserat på Kalevalasagan, så valde jag det gula 
garnet till de sex gyllene äggen, och det mörkgrå till järn-ägget. Du kan välja dina egna färger, använd endast en 
färg, eller flera färger från ditt överblivna garn. Det behövs ca 5 gram garn till varje ägg. 
Det är en del special-stolpar i detta mönster: V-maska, X-maska och Y-maska – se specialmaskor. Även om denna 
ruta kräver lite mixtrande så har jag bedömt utmaningsnivån till ”ganska lätt”.  

 
 
 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Förkortningar och förklaringar
lm     luftmaska 
m     maska 
sm     smygmaska 
fm    fast maska  
fm i bmb   fast maska i bakre maskbågen 
hst    halvstolpe  
st    stolpe (ett omsl) 
dst    dubbelstolpe (två omsl)     
tr    trippelstolpe (3 omsl)                  

st2tills     2 
stolpar tillsammans 
V    V-maska, se specialmaskor 
Y    Y- maska, se specialmaskor 
X     X-maska, se specialmaskor             
hö    hoppa över maska/maskor                                                                       
stående                 stående maska (tutorial: här) 
bmb                       bakre maskbågen                   

 
 
 
Specialmaskor 
V-maska:  
Virka (st, 3 lm, st) i samma maska. Dessa maskor tillsammans bildar ett V (se foto).  
 

               
 
X-maska:  
Börja på samma sätt som om du ska göra en 3-dst: 3 omsl (omslag), för in nålen i m, dra upp en ögla, (nu har du 5 
omslag på nålen), omsl, dra igenom 2 omsl, (nu har du 4 omsl på nålen). Omsl och hö 2 m, för in nålen i nästa m, 
omsl, dra upp en ögla, omsl och dra igenom 2 öglor, omsl och dra igenom 3 öglor. Gör klart 3-dst. 2 lm och virka 1 st 
i mitten av benet på X-maskan. Dessa m tillsammans bildar ett X.  
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Y-maska:  
Gör först en 3-dst. Sen gör du 3 lm och en st i mitten av benet på 3-dst. Dessa m 
tillsammans bildar ett Y.  
 

                               

 

Tips hur du läser mönstret 
 *-* Upprepa instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras.  
Detta är normalt en repetition för en hel sida och består av flera instruktioner. 
 
(…) Upprepa instruktioner mellan parenteser så många gånger som sägs.  
 
[…] Mellan de kantiga parenteserna finns tips och fototips för att hjälpa dig genom mönstret.  

 

Bluebill´s Nest – Mönster 
 

Bluebill´s Ägg 
Gör sex ägg med gult garn och ett ägg med mörkgrått garn. 
 

1. Varv 1  
Gör en magisk ring, [Magisk ring], 1 lm och 12 fm i magiska ringen. Dra åt magiska ringen men inte för 
mycket, slut med sm i första fm [Foto 1]. [Tips: du kan lämna ca 20 cm långa garnändar i början och slutet 
för att senare sy ihop äggen.] 
Totalt: 1 lm, 12 fm 

 
2. Varv 2  

1 lm. [Gör den första lm löst, sträck ut den en bit och gör alla följande m i första varvet, dra inte åt dem för 
mycket!] 3 st, 3 hst, 6 st [placera virkmarkör i 1a st], 5 dst [placera virkmarkör i sista dst], 3 st. Slut med sm i 
1a st. Du vill kanske sy in änden för att få en prydlig kant. Klipp inte av garnet, spara änden för att använda 
till att sy ihop äggen senare [Foto 2]. 
Totalt: 1 lm, 3 hst, 12 st, 5 dst  
 
Gör 7 ägg totalt. Dra igen den magiska ringen lite för att forma äggen [Foto 3]. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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    Foto 1    Foto 2         Foto 3 

Boet och sammanfogning av äggen  
 

3. Varv 3  
Om du gör en flerfärgad ruta, använd det orangea garnet.  
Ta det första ägget i vänster hand, med spetsen på ägget pekande åt vänster. Starta med en stående fm i 
bmb i den 1a m efter virkmarkören till höger. För att undvika att den bakre maskbågen sträcks ut, virka 
även i den bakersta öglan bakom maskan. [Foto 4] (3 lm, hö 1, fm i bmb) upprepa 4 gånger sammanlagt 
[Den sista fm i bmb hamnar i m just före virkmarkören till vänster. Det ska nu vara 5 fm i bmb och 4 x 3-lmb] 
[Foto 5]. 1 lm [hamnar mellan äggen]. 
 
 

                                                 
          Foto 4                                                           Foto 5   

 
Ta ännu ett ägg och fortsätt virka bon precis som till det första ägget [Foto 6]. 
Upprepa detta med 6 ägg och lämna det 7e ägget till senare [om du gör en flerfärgad ruta kommer det grå 
ägget att hamna i mitten av boet].  
Sätt ihop kedjan av ägg med en sm i den första fm i bmb på det 1a ägget [Foto 7]. [Se till så att kedjan inte 
snor sig! Du kan använda virkmarkörer för att hålla ordning på äggen.  
Låt markörerna sitta kvar, eftersom äggen ska sättas ihop där senare.]  
Totalt: 6 x 5 fm i bmb, 6 x 4 3-lmb, 6 fm 
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Foto 6                          Foto 7  

 
4. Varv 4  

Fortsätt med samma garn.  
6 lm (räknas som 1 st & 3 lm), (fm i nästa fm i bmb, 3 lm) 3 gånger sammanlagt. Du är nu emellan 1a och 2a 
ägget, som har (fm i bmb, lm, fm i bmb).  
Virka st2tills så här: 1a ”benet” av st2tills virkas i den sista fm i bmb i 1a ägget och det 2a ”benet” i 1a fm i 
bmb på nästa ägg. [Foto 8.] [Håll fortfarande koll så att äggkedjan inte snor sig!]  
Fortsätt som på det första ägget, (3 lm, fm) och st2tills mellan äggen som förut. St i slutet av varvet och slut 
denna st tillsamman med 3 lm med en sm (=sista st2tills gjord) [Foto 9].  
[klipp av garnet om du har tänkt byta färg] 
Totalt: 18 fm, 6 x st2tills, 24 x 3-lmb 

 

       
       Foto 8                                Foto 9 

 
5. Varv 5  

Om du gör en flerfärgad ruta, använd magenta-garnet och börja med en stående fm. Om du använder 
samma färg på garnet, virka 1 lm (räknas inte som m). Virka 4 fm i varje lmb. Slut med sm i 1a fm.  
[klipp av garnet om du ska byta färg] [Foto 10]. 
Totalt: 6 x 4 x 4 fm = 96 fm 
 



6 
 

    
  © 2017 Taina Tauschi, all rights reserved 

 
                                                Foto 10                    

 
 
Det trasiga äggskalet – boet blir till en kvadrat  
 

6. Varv 6  
Med det mörkgrå garnet, virka en stående st i den 4e fm och (2 lm, hst) i samma fm. Om du fortsätter med 
samma garn, gör 3 sm för att komma till den 4e fm från förra varvet.  
5 lm (räknas som 1 st och 2 lm), hst i samma m. *(2 lm, hö 2, fm) 3 gånger totalt, 2 lm, hö 2, (hst, 2 lm, st) i 
samma m.  
Hö 2, gör X-maska så här: lämna 2 m mellan det högra och vänstra ”benet”. 
Gör en Y-maska i samma m som har det vänstra ”benet” från X-m. [Denna Y-m formar det 1a hörnet på 
rutan.] Gör ännu en X-m så här: det högra ”benet” av X virkas i samma m som Y-m tidigare, och det är 2 m 
mellan höger och vänster ”ben” av X.  
Hö 2, (st, 2 lm, hst) i samma m* [Foto 11]. 
Upprepa*-* 3 gånger totalt, i sista repetitionen slut med sm i 1a st (eller 3-lm) [Foto 12]. 
Totalt: Sida: 2 x X-m, 2 st, 2 hst, 3 fm, 8 x 2-lmb     Hörn: 1 Y-m, 3 lm 
 

                
                                               Foto 11                                Foto 12 

  
7. Varv 7  

Fortsätt med samma garn. 
1 lm (räknas inte som m), 2 fm i nästa lmb, *(3fm i nästa lmb) 4 gånger sammanlagt.  
(2 fm i nästa lmb, fm mellan st) 2 gånger sammanlagt.  
Virka (3 fm, 3 lm, 3 fm) i lmb i Y-m.  
(fm mellan st, 2 fm i nästa lmb) 2 gånger sammanlagt.* 
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Upprepa *-* 3 gånger sammanlagt, uteslut de 2 sista fm och slut med sm i 
1a fm [klipp av garnet om du ska byta färg] [Foto 13].  
Totalt: Sida: 24 fm     Hörn: 3 fm, 3 lm, 3 fm              

 

           Foto 13 
 

8. Varv 8  
Med det olivgröna garnet, virka en stående st i sm från föregående varv och (3 lm, st) i samma m. Om du 
fortsätter med samma garn, 6 lm (räknas som st, 3 lm), st i samma m som sm. Hö 3, (st, 3 lm, st) i samma m 
(detta är en V-maska).  
Virka V-m 4 gånger till. *hö 2, (st, 3 lm, st) i hörn-lmb. Hö 3, virka V-m 7 gånger totalt.*  
Upprepa *-* 2 gånger till. Hö 2, (st, 3 lm, st, 3 lm, st) i hörn-lmb. Hö 3, virka V-m en gång till. Slut med sm i 
1a st (eller 3-lm). [klipp av garnet om du ska byta färg] [Foto 14]. 
Totalt: Sida: 7 x V-m        Hörn: 3 st, 2 x 3-lmb 

                                       Foto 14     
 

9. Varv 9  
Med mörkgrått garn, virka en stående fm. Om du fortsätter med samma garn, 1 lm (räknas inte som m). På 
varje sida: virka 3 fm i varje lmb och virka fm mellan V-m. I varje hörn virkas 3lm. Slut med sm i 1a fm. [Foto 
15] 
Totalt: Sida: 35 fm      Hörn: 3 lm 

 
10. Varv 10  

St i varje maska, [om du använder samma garn, 3 lm som räknas som 1a st]. (2 st, 3 lm, 2 st) i hörn-lmb. 
Slut med sm i 1a st. [Foto 16] 
Totalt: Sida: 39 st        Hörn: 3 lm 
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       Foto 15     Foto 16         Foto 17 
 

Avslut 
 
Sätt ihop äggen med en nål, sy några maskor [eller alternativt virka några sm].  
Placera det 7e ägget i mitten av boet och sy fast det med de omkringliggande äggen.  
Ta bort virkmarkörer [Foto 17]. 
Sy fast alla garnändar ordentligt.  
Ånga rutan försiktigt och forma den till samma storlek som dina andra Kalevalarutor.  

 
 

     
  
  
Den rödbröstade blånäbbens bo är nu klart! 
Tack för att du följt med på resan med mig!  
 
Maj 2017, Taina Tauschi  
Tips: Du kan dela bilder på din Kalevala CAL-ruta på sociala medier med taggen #KalevalaCAL. 


