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Joukahainen i träsket 
 

 
 

I det tredje poemet i Kalevala så utmanar den unge Joukahainen den gamle Väinämöinen. 
 

Then the boastful Youkahainen 

Spake again to Wainamoinen: 

"Young or ancient, little matter, 

Little consequence the age is; 

He that higher stands in wisdom, 

He whose knowledge is the greater, 

He that is the sweeter singer, 

He alone shall keep the highway, 

And the other take the roadside. 

Art thou ancient Wainamoinen, 

Famous sorcerer and minstrel? 

Let us then begin our singing, 

Let us sing our ancient legends, 

Let us chant our garnered wisdom, 

That the one may hear the other, 

That the one may judge the other, 

In a war of wizard sayings." 

 
Reference: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune03.htm   

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune03.htm
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Information om CAL:en 

 
Denna virkade ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en virkad filt som är baserad på 

Kalevalamytologin. Den har skapats som en tribut för att ära Finlands 100 år av självständighet. Allmän 

information och länkar till alla mönster på rutor som ingår i filten hittas i Kalevala Cals informationstext på  

Arteenis blogg.  

 
 
Garn:   Menita Lasse 
Färger:   petrol blue 8962 
            olive green 9963 
            forest green 8947 
            dark grey 203 
            magenta 8755  
 
Det finns två olika sätt att starta ett varv:  

● använd en lmkedja för att ersätta den första m, genom att följa listan 
nedan:  
dst → 4 lm, st → 3 lm, fm → 1 lm  
eller 

● använd en stående maska.  
I mönstret anges startstolpen som en vanlig st och detta kommenteras inte i mönstret.  

 
* * eller ( )  Upprepa instruktionerna mellan asteriskerna eller parenteserna det antal gånger som anges. 
[ ] instruktioner för hörnen  
 
sm= smygmaska     RFst= reliefstolpe framifrån 
lm= luftmaska   RBst= reliefstolpe bakifrån 
fm= fast maska    dst i fmb= dubbelstolpe i främre maskbågen 
st= stolpe   RFdst= reliefdubbelstolpe framifrån 
dst= dubbelstolpe  RBfm= relieffastmaska bakifrån 
hst= halvstolpe   hö= hoppa över 
 
Specialmaskor:  
vikt fm = vikt fast maska:  
Sätt virknålen genom bakre maskbågen i dubbelstolpen på föregående varv 
OCH även genom bakre maskbågen på motsvarande maska (st) på varvet 
under. Denna st innehåller redan dubbelstolpen. Nu har du 3 öglor på nålen, 
gör ett omslag och dra igenom 2 öglor, 2 öglor är kvar på nålen, omslag och 
dra igenom de två återstående öglorna. 
 
utökad dst = utökad dubbelstolpe:  
två omslag, sätt virknålen genom öglan i luftmaskbågen, omslag, (nu har du 4 öglor på nålen), omslag, dra 
igenom en ögla, sedan (omslag och dra igenom 2 öglor) 3 gånger till. 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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1. Starta med en magisk ring med garn i färg petrol blue (8962). 

(2 st, 1 lm) i magiska ringen och upprepa totalt 8 gånger, slut varvet 
med en sm i första st.  
Dra inte åt den magiska ringen för hårt.  
Totalt: 16 st, 8 lm 

 
2. Fortsätt med samma garn. 

 (2 st, 2 st i lmb), upprepa totalt 8 gånger, slut varvet med en sm i första st.  
Klipp av garnet och fäst tråden ordentligt, även om du gör en enfärgad version.  
Totalt: 32 st 

 
3.   Med garn i färgen forest green (8947), anslut garnet i valfri st. 

(3 dst i fmb, 2 dst i fmb i samma maska) och upprepa totalt 8 gånger. 
Om du startar varvet med en stående dst i fmb så blir skarven mindre synlig.  
Slut inte varvet i slutet.  
Totalt: 40 dst i fmb 

 
4.   Fortsätt med samma garn precis där du avslutade föregående varv.                                         

Gör en vikt fm i nästa 40 m. 
När du har två dst i fmb i samma m, gör den vikta fm genom båda dst i fmb i samma m.  
Slut varvet med en sm i första vikta fm. 
Klipp av garnet och fäst trådarna. 
Totalt: 40 vikta fm 

  
5.   Med garn i färgen olive green (9963), anslut garnet i valfri vikt fm.  

*[dst, utökad dst, dst] i samma m [ett hörn är gjort], 2 st, 
2 hst, fm, 2 hst, 2 st* upprepa totalt 4 gånger.  
Slut varvet med en sm i första dst. 
Maskor per sida: hörn [dst, utökad dst, dst], 4 st, 4 hst, 1 fm 

 
6. Fortsätt med samma garn. Gör en sm för att komma till den utökade dst i hörnet. 

*[st, 3 lm, st] i samma m, (hö 1 m, lm, st) upprepa totalt 5 gånger, 1 lm, hö 1 m* upprepa 
totalt 4 gånger.  
Slut varvet med en sm i första st. 
Klipp av garnet och fäst trådarna. 
Maskor per sida: hörn [st, 3 lm, st], 6 lmb, 5 st 

 
7.   Med garn i färgen forest green (8947), anslut garnet i lmb i hörnet. 

*[fm, 2 lm, fm] i hörnet, (RBfm i st, dst i den överhoppade m på föregående varv och framför 
lmb) upprepa totalt 6 gånger, RBfm* upprepa totalt 4 gånger.  
Slut varvet med en sm i första fm. 
Klipp av garnet och fäst trådarna. 
Maskor per sida: hörn [fm, 2 lm, fm], 7 RBfm, 6 dst 
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8.    Med garn i färgen olive green (9963), anslut garnet i lmb i hörnet. 

*[2 st, 3 lm, 2 st] i hörnet, st, 1 lm, hö 1 m, 5 st, 1 lm, hö 1 m, 5 st, 1 lm, 
hö 1 m, 1 st* upprepa totalt 4 gånger. 
Slut varvet med en sm i första st. 
Klipp av garnet och fäst trådarna. 
Maskor per sida: hörn [2 st, 3 lm, 2 st], 12 st, 3 lm 

 
9.  Med garn i färgen forest green (8947), anslut garnet i lmb i hörnet. 

*[2 st, 3 lm, 2 st] i hörnet, st, RFst, 2 st, (5 lm, hö 5 m, fm i lmb, vänd: nu med avigsidan mot 
dig: 6 hst i 5-lmb du precis gjort, vänd: med rätsidan mot dig: 5 dst i de överhoppade 5 st 
bakom hst, st i samma lmb som fm), upprepa ( ) en gång, st, RFst, st* upprepa totalt 4 
gånger.  
Slut varvet med en sm i första st. 
Klipp av garnet och fäst trådarna. 
Maskor per sida: hörn [2 st, 3 lm, 2 st], 7 st, 2 RFst, 10 dst, 12 hst, 2 fm 
 

10.  Med garn I färgen olive green (9963), anslut garnet i lmb i hörnet. 
*[2 st, 3 lm, 2 st] i hörnet, 3 st, RFst, 2 st, 3 fm (den första fm ska hamna i den första dst), 3 
hst, 3 fm (den första fm ska hamna i den första dst), 3 hst, st, RFst, 3 st* upprepa totalt 4 
gånger. 
Slut varvet med en sm i första st. 
Klipp av garnet och fäst trådarna. 
Maskor per sida: hörn [2 st + 3 lm + 2 st], 9 st, 2 RFst, 6 fm, 6 hst 

 
11.  Med garn i färgen dark grey (203), anslut garnet i lmb i hörnet. 

*[2 st, 3 lm, 2 st] i hörnet, 5 st, RFst, 15 st, RFst, 5 st* upprepa totalt 4 gånger.  
Slut varvet med en sm i första st. 
Klipp av garnet och fäst tråden ordentligt, även om du gör en enfärgad version.  
Maskor per sida: hörn [2 st, 3 lm, 2 st, 25 st, 2 RFst 
 

12.  Med garn i färgen forest green (8947), anslut garnet i lmb i hörnet. 
*[2 st, 3 lm, 2 st] i hörnet *(RBst, RFdst) upprepa totalt 15 gånger, RBst* upprepa totalt 4 
gånger.  
Slut varvet med en sm i första st. 
Klipp av garnet och fäst trådarna. 
Maskor per sida: hörn [2 st, 3 lm, 2 st], 16 RBst, 15 RFdst 

 
13.  Med garn i färgen dark grey (203), anslut garnet i lmb i hörnet. 

*[2 st, 3 lm, 2 st] i hörnet, 35 st* upprepa totalt 4 gånger.  
Slut varvet med en sm i första st 
Klipp av garnet och fäst trådarna ordentligt. 
Maskor per sida: hörn [2 st, 3 lm, 2 st], 35 st 

 
Nu är din ruta färdig, men Joukahainen är fortfarande borta …  
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Virka Joukahainen, garn 8755 magenta  
 
Specialmaska:  
5 st tillsammans = omslag, sätt virknålen i maskan, dra upp en ögla, dra garnet genom två öglor på nålen 
(=icke fullständig st), gör icke fullständiga st i ytterligare 4 maskor. Till slut drar du garnet genom alla öglor 
på virknålen. Alla st är gjorda i egna m på varvet under, men har avslutats tillsammans högst upp. 
 
Vik din ruta dubbel.  

Börja virka runt de två st i mitten (från första varvet i början!). 
3 fm, 2 lm, hö mitten, 3 fm i de andra två st på andra sidan av mitten, vänd, 3 fm runt de 
tidigare fm,  
(sm, 2 lm, 5 st tillsammans, 2 lm, sm) i 2-lmb, 
3 fm runt fm.  
Klipp av garnet och fäst trådarna ordentligt. 
 
 

Nu har du virkat färdigt Kalevala CAL rutan ”Joukahainen in the Swamp ”! 

 
 
 


