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TAUSTAA 
 
Lemminkäinen-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. 
 
 
Lanka: Menita Lasse,  
väri 1 keltainen 2317 
väri 2 oranssi 3309 
väri 3 metsän vihreä 8947 
väri 4 petroli 8962  
 
 
Ohjeessa käytetyt lyhenteet 
kjs= ketjusilmukka  
ks= kiinteä silmukka 
p= pylväs 
puolip= puolipylväs 
ps= piilosilmukka  
 
 
 
OHJE 
 
KESKUSTAN KÄÄRMEET 
 
ENSIMMÄINEN RENGAS (VÄRI 1) 
Tee 13 ketjusilmukkaa, sulje lenkiksi piilosilmukalla.  
3 kjs (=1 p)+ 29 pylvästä lenkkiin, sulje kierros piilosilmukalla alun kolmanteen ketjusilmukkaan. 
Katkaise lanka. 
 

TOINEN RENGAS (VÄRI 2) 
Tee 13 ketjusilmukkaa, sulje lenkiksi edellisen rinkulan keskireiänkautta, että lenkit jäävät kiinni 
kuin "taikurin renkaat".  
3 kjs (=1 p)+ 29 pylvästä lenkkiin, sulje kierros piilosilmukalla alun kolmanteen ketjusilmukkaan. 
Katkaise lanka. 
 
KOLMAS RENGAS (VÄRI 3) 
Tee 13 ketjusilmukkaa. Sulje lenkiksi piilosilmukalla molempien edellisten renkaiden keskireiän 
kautta. 
3 kjs (=1 p)+ 29 pylvästä lenkkiin, sulje kierros piilosilmukalla alun kolmanteen ketjusilmukkaan. 
Katkaise lanka. 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal?fref=gc


 

 

TÄSSÄ KOHTAA TÄYTYY KOLME RENGASTA AJATELLA NELIÖN SISÄLLE, TÄSSÄ 
SIIRRYTÄÄN HIEMAN LUOVASTI RENKAAN SYRJÄLTÄ TOISELLE. KUITENKIN 
RENKAAN REUNALLA LIIKUTTAESSA PYLVÄITÄ LAITETAAN AINA JOKA TOISEEN 
KESKIRENKAAN REUNAN PYLVÄÄSEEN. Paitsi pitkät pylväät samaan silmukkaan. 
 
 
VAIHDA VÄRI 4 
 
4 kjs (= 1 pitkäpylväs), 3 kjs, 1 pp samaan silmukkaan (= kulma) 1 kjs, 1p, 1 kjs, 1 puolip, 1 kjs, 1 
puolip, 1 kjs, 1 p, 1 kjs (= neliön sivu, nämä kiinnitetään aina joka toiseen rinkulan pylvääseen.) 1 
pitkäp, 3kjs, 1 pitkäp samaan silmukkaan (=seuraava kulma) Toista koko kierros, sulje ps alun 
neljänteen kjs:aan. 
 
4 kiinteää silmukkaa kulman ketjusilmukkakaareen. 1 ks jokaiseen ed. kerroksen pylvääseen ja 
jokaiseen kjs väliin. Toista kerros loppuun. Sulje ps. 
 
3 kjs (=1p), 1p, 4 kjs, 2 p (=kulma) 1p jokaiseen ed. kerroksen ks:aan (=reuna) Toista kierros 
ympäri, sulje kierros ps. Siirry ps viimeiseen pylvääseen. 
 
 
VAIHDA VÄRI 1  
 
3kjs, 1 ks kulmalenkin keskelle, 3 kjs, 1 ks seuraavan reunan ensimmäiseen pylvääseen.  
(=kulma) 7 kjs, 1 ks reunan seitsemänteen pylvääseen, 3 kjs, 1 ks reunan yhdeksänteen 
pylvääseen, 7 kjs, 1 ks reunan viimeiseen pylvääseen. (=reuna) Toista kierros ympäri. 
 
Kulman ensimmäiseen kjs-kaareen ks, puolip, ks. 7kjs, myös toiseen kulman kaareen ks, puolip, ks. 
Sivun pitkään kjs-kaareen ks, puolip, 3 p, puolip, ks, .Pikkukaareen ks, puolip, ks. Ja toiseen  
pitkään kjs-kaareen ks, puolip, 3 p, puolip, ks. Toista kierros ympäri. Sulje ps. Siirry ps pikkukaaren 
keskimmäiseen pylvääseen. 
 
 
VAIHDA VÄRI 2  
 
Ks, 3 kjs 
Kulmalenkkiin ks, 5 kjs, ks 
3 kjs, ks seuraavan pikkupylväsryhmän keskimmäiseen (SE on puolipylväs) 
5 kjs, ks seuraavan pitkän pylväsryhmän keskimmäiseen (SE on pylväs) 
5 kjs, ks seuraavan pikkupylväsryhmän keskimmäiseen (SE on puolipylväs) 
5 kjs, ks seuraavan pitkän pylväsryhmän keskimmäiseen (SE on pylväs) 
5 kjs, ks seuraavan pikkupylväsryhmän keskimmäiseen (SE on puolipylväs) 
Toista kierros ympäri. Sulje ps. Siirry ps pieneen ketjusilmukkakaareen. 
 



 

 

2 kjs (=1 puolip), 1 puolip. 
2 ks, 3 kjs, 2 ks kulman kjs-kaareen. 
2 puolip seuraavaan kaareen. 
*1 kjs 
2 p, 2 puolip, 1 ks pitkään kjs-kaareen 
1 kjs 
1 ks, 2 puolip, 2 p seuraavaan pitkään kaareen. *  
Toista *-* Toista kierros loppuun. Sulje ps. 
 
 
VAIHDA VÄRI 3  
 
3 kjs (=1 p), 1 kjs. 
Seuraa edellisen kerroksen silmukoita, hyppää ensimmäisen yli ja tee 1 p ensimmäiseen kiinteään 
silmukkaan. 
1 kjs, kulmalenkkiin 1 p, 3 kjs, 1p. 
1kjs, 1 p toiseen ks. Suoralla reunalla toistetaan 1 kjs, 1 p. (pylväät tulevat aina joka toiseen 
edellisen kierroksen silmukkaan. 
 
 
1 kjs (=1ks) 1 ks jokaiseen edellisen kierroksen kjs:aan ja pylvääseen. 
Kulmalenkkiin 4 ks. Sulje kierros ps. 
 
 
VAIHDA VÄRI 4  
 
3kjs (=1 p) pylväs jokaiseen edellisen kerroksen ks:aan. Kulmassa 2 kjs pylväiden väliin, kun  
käännytään seuraavalle sivulle. Sulje kerros ps. 
 
 
 

  



 

 

Kaaviot 
 

 
 
 



 

 

 


