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KALEVALA-CAL

VÄINÖLÄN VILJAVAT VAINIOT
Taina Tauschi

Nouse maa makoamasta,
Luojan nurmi, nukkumasta!
Pane korret korttumahan
sekä varret varttumahan!
Tuhansia neniä nosta,
samoin haaroja hajota
kynnöstäni, kylvöstäni,
varsin vaivani näöstä!
(2. runo, 309–316)

Läksi maata kylvämään,
siementä sirottamahan.
Itse tuon sanoiksi virkki:
"Minä kylvän kyyhättelen
Luojan sormien lomitse,
käen kautta kaikkivallan
tälle maalle kasvavalle,
ahollen ylenevälle."
(2. Runo 293–300)

Inspiraation tähän ruutuun sain Kalevalan ”kolmisolmuisista tähkistä”. Mikään ei ole niin upea kuin loppukesän
viljapelto, joka lainehtii kullankeltaisena. Halusin tässä ruudussa kuvata muhevan pellon, josta kasvaa Luojan viljaa
ravinnoksi ja elannoksi. Kultaisia jyviä, jotka Sampo jauhaa.
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Väinölän viljavat vainiot

– Suunnittelija: Taina Tauschi

Tämä ruudun ohje on osa projektia, jossa on suunniteltu Kalevala-aiheinen virkattu torkkupeitto Suomen 100vuotisjuhlan kunniaksi. Yleistiedot ja linkit peiton muihin osiin löytyvät Arteenin blogista Kalevala CAL info postauksesta.

Info
Lanka Menitan Lasse
Värit

Oranssi

3309

Oliivi

9963

Tummanharmaa

203

Muuta Sakset ja tylppäkärkinen neula lankojen päättelyyn

Silmukat ja lyhenteet
kjs
ps
ks
puolip
p
pp
pp3

ketjusilmukka
piilosilmukka
kiinteäsilmukka
puolipylväs
pylväs (1 langankierto)
pitkä pylväs (2 langankiertoa)
pitkä pylväs (3 langankiertoa)

KEpuolip
etukautta kohovirkattu puolipylväs
KEp
etukautta kohovirkattu pylväs
KEpp
etukautta kohovirkattu pitkä pylväs
TRps
takareunaan virkattu piilosilmukka
hy
hyppää yli ohjeessa mainitut silmukat
p3yht
3 pylvästä yhteen, ks. erikoissilmukat
ep3yht
muutoin kuin p3yht, mutta yhdellä
langankierrolla pidennettynä, ks. erikoissilmukat
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Erikoissilmukat
p3yht: virkkaa 3 yhtä langankiertoa vaille valmista pylvästä samaan silmukkaan [neljä
lankalenkkiä koukulla], ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevien 4 silmukan läpi.

ep3yht, erikois-p3yht: Tämä kolmen silmukan ryhmä on melkein samanlainen kuin edellä oleva p3yht, mutta
aavistuksen korkeampi. Aloita tekemällä 2 langankiertoa koukulle. Virkkaa 3 kpl yhtä langankiertoa vaille valmista
pylvästä samaan silmukkaan [viisi lankalenkkiä koukulla], ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevien 4 lenkin läpi
[kaksi lankalenkkiä koukulla], ota lanka koukulle ja vedä läpi kahdesta lankalenkistä.

Itsenäinen aloitussilmukka (engl. standing stitch): Hyvät englanninkieliset kuvasarjat erilaisista itsenäisistä
aloitussilmukoista löydät esim. täältä ja videoita löytyy YouTubesta, esim. tämä.

Vinkkejä ohjeen lukemiseen
*-* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita yksittäisiä toistoja,
esimerkiksi koko ruudun sivun matkalta.
(…) Sulkeiden sisällä olevaa ohjetta toistetaan kerrottu määrä. Sulkeiden sisällä on vain yksittäisiä toistettavia
osuuksia.
[…] Hakasulkeiden väliin violetilla ja kursiivilla tekstillä on kirjoitettu vinkkejä ja kuvaviittauksia, ne auttavat sinua
ohjeen läpi.

Tekijänoikeudesta
Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muokata, jakaa tai myydä tätä
kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Ohje on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön ja valmiin tuotteen myyminen
on kielletty ilman suunnittelijan lupaa.
Jos aiot virkata tämän Kalevala-peiton myyntiin, niin huomioithan, että siinä tapauksessa et voi käyttää tätä ruutua
peitossasi. Voit aivan hyvin vaihtaa ruudun esim. johonkin muuhun sellaiseen ruutuun, jossa ei ole mainittua
myyntirajoitusta. Kiitos, että kunnioitat toivettani!
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Väinölän viljavat vainiot – ruudun ohje
Tämä ruutu aloitetaan virkkaamalla kynnetty pelto. Ruutu jatkuu pellossa kasvaviin korsiin, joiden päihin virkataan
viimeisillä kerroksilla viljantähkät. Tässä ruudussa saat tehdä paljon erilaisia pylväsryhmiä sekä etukautta virkattuja
pylväitä ja kohopylväitä. Erilaisten silmukoiden vaihtelu tuo haastetta, mutta olen määritellyt tämän ruudun
vaikeustasoltaan kuitenkin melko helpoksi.

Pelto
1. Kerros

→

Aloita oliivin värisellä langalla.
Virkkaa aloituslenkkiin [Magic ring] 5 kjs [lasketaan p ja 3kjs], (1 p, 1 kjs, 1 p, 3 kjs) 3 kertaa, 1 p, 1 kjs.
Kiristä lenkki ja päätä kerros ps:lla ensimmäisen kjs-lenkin toiseen s:aan. [Kuva 1] [älä katkaise lankaa, vaan
jätä se odottamaan 3. kerrosta] [Vinkki: jos vaihdat värin seuraavalla kerroksella, tee tämän kerroksen
viimeinen ps jo uudella värillä. Tee langanvaihdot näin kaikilla seuraavilla pelto-osuuden kerroksilla.]
Silmukkaluku: 8 p, 4 x 3 kjs:n kaarta, 4 x 1 kjs.

2. Kerros

→

Vaihda tummanharmaaseen lankaan [jätä oliivi lanka odottamaan työn taakse] tai jatka samalla langalla.
Tee ps kjs-kaareen, 1 kjs (ei lasketa silmukaksi) ja 1 ks samaan kaareen.
(5 p seuraavaan 1 kjs:n kaareen, 1 ks 3 kjs:n kaareen) 3 kertaa, 5 p 1 kjs:n kaareen. Päätä kerros ps:lla
ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 2]
Silmukkaluku: 20 p, 4 ks.

3. Kerros

→

Vaihda oliiviin väriseen lankaan [jätä tummanharmaa lanka odottamaan työn taakse] tai jatka samalla
langalla.
Virkkaa 6 kjs (= 1 p + 3 kjs), hy 5 p, *(1 p, 1 kjs, 1 p, 3 kjs, 1 p, 1 kjs, 1 p) seuraavaan ks:aan, 3 kjs, hy 5 p*.
Toista *-* vielä 2 kertaa. 1 p, 1 kjs, 1 p, 3 kjs, 1 p, 1 kjs. Päätä kerros ps:lla ensimmäisen kjs-kaaren 3. s:aan.
Tee vielä toinen ps kaaren 4. s:aan. [Kuva 3]
Silmukkaluku: Sivu: 4 p, 2 x 3 kjs:n kaarta, 2 kjs.
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Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

4. Kerros

→

Vaihda tummanharmaaseen lankaan [jätä oliivi lanka odottamaan työn taakse] tai jatka samalla langalla.
Tee 1 kjs (ei lasketa silmukaksi), *1 ks 2. kerroksella olevan pylväsryhmän keskimmäiseen pylvääseen, siten,
että 3. krs:n ketjusilmukkakaari tulee mukaan [Kuva 4]. 5 p seuraavaan 1 kjs:aan, 1 ks seuraavaan kaareen,
5 p kjs:aan.* Toista *-* vielä 3 kertaa. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 5]
Silmukkaluku: Sivu 2 x 5 p, 2 ks.

5. Kerros

→

Vaihda oliiviin lankaan [jätä tummanharmaa lanka odottamaan työn taakse] tai jatka samalla langalla.
6 kjs (= 1 p + 3 kjs), hy 5 p, *(1 p, 1 kjs, 1 p, 3 kjs, 1 p, 1 kjs, 1 p) seuraavaan ks:aan, 3 kjs, hy 5 p, (1p, 1 kjs,
1p) seuraavaan ks:aan, 3 kjs, hy 5 p.* Toista *-* vielä 2 kertaa. (1 p, 1 kjs, 1 p, 3 kjs, 1 p, 1 kjs, 1 p)
seuraavaan ks:aan, 3 kjs, hy 5 p, 1p, 1 kjs. Päätä kerros ps:lla 1. kjs-kaaren 3. s:aan. Tee vielä toinen ps
kaaren 4. s:aan ja katkaise oliivi lanka. [Kuva 6]
Silmukkaluku: Sivu: 2 p, 2 x 3 kjs:n kaarta, 1 kjs. Kulma: 4 p, 1 x 3 kjs:n kaari, 2 kjs.

Kuva 4

Kuva 5

Kuva 6

6. Kerros

© 2017 Taina Tauschi, all rights reserved

6

→

Vaihda tummanharmaaseen lankaan tai jatka samalla langalla.
Tee 1 kjs (ei lasketa silmukaksi), *1 ks 4. krs:lla olevan pylväsryhmän keskimmäiseen
pylvääseen, siten, että 5. krs:n ketjusilmukkakaari tulee mukaan [Kuva 7]. 5 p
seuraavaan 1 kjs:aan, 1 ks seuraavaan kaareen, 5 p kjs:aan, 1 ks 4. krs:n pylvääseen, 5 p seuraavaan 1
kjs:aan.* Toista *-* vielä 3 kertaa. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan ja katkaise tummanharmaa
lanka. [Kuva 8]
Silmukkaluku: Sivu 3 x 5 p, 3 ks.

Kuva 7

Kuva 8

Viljankorret
7. Kerros

→

Vaihda oranssiin lankaan tai jatka samalla langalla. Aloita edellisen kerroksen ps:n kohdalta.
KEpp suoraan alla olevan 4. kerroksen 5 p -pylväsryhmän keskimmäiseen pylvääseen [Tee ensimmäinen
KEpp itsenäisenä, jos vaihdoit väriä], *6 TRps (= jokaiseen seuraavaan 5 p:een ja 1 ks:aan). [Olet nyt
kulmassa] Tee pp3 4. krs:n ks:aan, keskimmäisten pylväitten väliin [Kerroksen 6 silmukat jäävät pp3:n
taakse.] [Kuva 9], (6 TRps, KEpp suoraan alla olevan 5 p -pylväsryhmän keskimmäiseen pylvääseen) 2
kertaa.*
Toista *-* vielä 3 kertaa, mutta jätä viimeinen KEpp tekemättä. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen KEpp:een.
[Kuva 10]
Silmukkaluku: Sivu 2 KEpp, 18 TRps. Kulma: 1 pp3.

Kuva 9

Kuva 10
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Viljantähkät
8. Kerros

→

Jatka samalla langalla.
Tee *(p3yht, [ensimmäinen näistä pylväistä on kerroksen alussa 3 kjs], 2 kjs, p3yht) KEpp:een. 1 kjs, hy2s, (1
p, 2 kjs, 1 pp) samaan silmukkaan [= 6. kerroksen pylväsryhmän keskimmäiseen p:n takareunaan] [Kuva 11].
1 kjs, (ep3yht, 2 kjs, ep3yht) kulmassa olevaan pp3:een, 1 kjs, hy2s, (1pp, 2 kjs, 1 p) samaan silmukkaan [=
6. kerroksen pylväsryhmän keskimmäiseen p:n takareunaan], 1 kjs, (p3yht, 2 kjs, p3yht) KEpp:een, 1 kjs,
hy2s, 1 p 6. krs:n pylväsryhmän keskimmäiseen p:n takareunaan, 1 kjs.
* Toista *-* vielä 3 kertaa. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen p3yht:een. [Kuva 12]
Silmukkaluku: Sivu 4 x p3yht, 3 p, 2 pp, 4 x 2 kjs:n kaarta, 6 x 1 kjs:n kaari. Kulma: 2 x ep3yht, 2 kjs.

Kuva 11

Kuva 12

Kuva 13

9. Kerros

→

Jatka samalla langalla.
Siirry ps:lla seuraavaan kjs-kaareen, *(p3yht [ensimmäinen näistä pylväistä on kerroksen alussa 3 kjs], 2 kjs,
p3yht) samaan kaareen. 1 kjs, KEpp edellisen krs:n p:een, 1 kjs, (1p, 2 kjs, 1 pp) seuraavaan pp:een, 2 kjs,
(ep3yht, 2 kjs, ep3yht) kulman kjs-kaareen, 2 kjs, (1pp, 2 kjs, 1 p) seuraavaan pp:een, 1 kjs, KEpp p:een, 1
kjs, (p3yht, 2 kjs, p3yht) tähkän keskellä olevaan kjs-kaareen, 1 kjs, 1 KEpp p:een, 1 kjs.*
Toista *-* vielä 3 kertaa. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen p3yht:een. [Kuva 13]
Silmukkaluku: Sivu 4 x p3yht, 2 p, 2 pp, 3 x KEpp, 6 x 2 kjs:n kaarta, 6 x 1 kjs:n kaari. Kulma: 2 x ep3yht, 2 kjs.

10. Kerros

→

Jatka samalla langalla.
Siirry ps:lla seuraavaan kjs-kaareen, *(p3yht [ensimmäinen näistä pylväistä on kerroksen alussa 3 kjs], 2 kjs,
p3yht) samaan kaareen. 1 kjs, 1 KEpp edellisen krs:n KEpp:een, 1 kjs, 1 KEpp p:een, 1 kjs, 1 KEpp pp:een, 1
kjs, (ep3yht, 2 kjs, ep3yht, 2 kjs, ep3yht) kulman kjs-kaareen [Kuva 14], 1 kjs, 1 KEpp, seuraavaan pp:een, 1
kjs, 1 KEpp p:een, 1 kjs, 1 KEpp edellisen krs:n KEpp:een, 1 kjs, (p3yht, 2 kjs, p3yht) tähkän keskellä olevaan
kjs-kaareen, 1 kjs, 1 KEpp KEpp:een, 1 kjs.* Toista *-* vielä 3 kertaa. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen
p3yht:een. [Kuva 15]
Silmukkaluku: Sivu 4 x p3yht, 7 x KEpp, 2 x 2 kjs:n kaarta, 10 x 1 kjs:n kaari. Kulma: 3 x ep3yht, 2 x 2 kjs:n
kaarta.
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Kuva 14

Kuva 15

11. Kerros

→

Jatka samalla langalla.
Siirry ps:lla seuraavaan kjs-kaareen, *p3yht samaan kaareen [ensimmäinen näistä pylväistä on kerroksen
alussa 3 kjs], 2kjs, 7 puolip, joista ensimmäinen tulee KEpp:een ja viimeinen ep3yht:een [Kuva 16]. (1
puolip, 1 p) kulman ensimmäiseen kjs-kaareen, (1 p, 3 kjs, 1 p) kulman keskimmäiseen ep3yht:een, (1 p, 1
puolip) kulman toiseen kjs-kaareen. [Kuva 17] 7 puolip, 2 kjs, p3yht tähkän keskellä olevaan kaareen, 2 kjs,
1 puolip edellisen krs:n KEpp:een, 2 kjs* Toista *-* vielä 3 kertaa. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen
p3yht:een. [Kuva 18]
Silmukkaluku: Sivu 2 x p3yht, 2 p, 17 puolip, 4 x 2 kjs:n kaarta. Kulma: 2 p, 1 x 3 kjs:n kaari.

Kuva 16

Kuva 17

Kuva 18

12. Kerros

→
→

Vaihda lanka tummanharmaaseen ja tee itsenäinen aloituspylväs edellisen kerroksen ensimmäiseen
puolip:een.
Katkaise lanka, vaikka jatkaisitkin samalla langalla, ja tee kuten yllä [näin tehden saat siisteimmän reunan].
[Kuva 19]
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Jatka tekemällä vielä 9 p [aloituspylväs mukaan lukien yht. 10 p], kunnes tulet
kulman kjs-kaareen. *(2 p, 3 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen, 10 p, 3 p kjs-kaareen, 1
KEpuolip edellisen krs:n p3yht ympäri, 3 p kjs-kaareen, hy1puolip, 3 p kjs-kaareen, 1
KEpuolip edellisen krs:n p3yht ympäri, 3 p kjs-kaareen, 10 p.* Toista *-* vielä 3
kertaa, mutta jätä viimeisellä kerralla viimeiset 10 pylvästä tekemättä. Päätä kerros
ps:lla ensimmäiseen p:een. [Kuva 20]
Silmukkaluku: Sivu: 36 p, 2 KEpuolip. Kulma: 3 kjs.

Kuva 19

Kuva 20

Viimeistely
Päätä langanpäät ja erityisesti aloituslanganpää hyvin huolellisesti. Höyrytä ruutu kevyesti ja samalla voit muotoilla
ruudun vastaamaan muiden virkkaamiesi ruutujen kokoa.

Viljapeltosi tähkineen on nyt valmis! Kiitos, että olit mukana!
Toukokuussa 2017, Taina Tauschi
Vinkki. Voit jakaa kuvia omasta Kalevalaruudustasi sosiaalisessa mediassa #KalevalaCAL.
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