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Referens: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm  

 

“The three-knotted cobs” i Kalevala gav mig inspirationen till denna ruta. Det finns inget så vackert som ett gyllene 

sädesfält i slutet av sommaren. Jag ville visualisera ett fertilt fält där Guds gröda växer för att föda alla. Gyllene säd 

för Sampo att mala.  

 

 

Thence to sow his seeds he 

hastens, 

Hastes the barley-grains to scatter, 

Speaks unto himself these 

measures: 

"I the seeds of life am sowing, 

Sowing through my open fingers, 

From the hand of my Creator, 

In this soil enriched with ashes, 

In this soil to sprout and flourish. 

(Poem II 293–300) 

 

 

Rise, O earth, from out thy slumber, 

From the slumber-land of ages, 

Let the barley-grains be sprouting, 

Let the blades themselves be starting, 

Let the verdant stalks be rising, 

Let the ears themselves be growing, 

And a hundredfold producing, 

From my plowing and my sowing, 

From my skilled and honest labor. 

(Poem II, 309–316) 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755426071445048&set=p.1755426071445048&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm


 

 

 

Fertile fields of Väinölä    – Designed by Taina Tauschi 

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

Kalevalamytologin. Den har skapats som tribut till Finlands 100 år av självständighet. Information och länkar till alla 

rutornas mönster kan hittas i Kalevala CAL info-inlägg på bloggen blog of Arteeni. 

 

Info 
Garn  Menita Lasse 

Färger   Orange   3309 

  Olive green  9963 

  Dark grey  203 

Sax och stoppnål för att fästa ändarna.  

 

 

Maskor och förkortningar 

lm/lmb  luftmaska/luftmaskbåge  
m   maska/maskor 
sm   smygmaska 
bmb                     bakre maskbågen 
fm   fastmaska  
hst   halvstolpe 
st  stolpe (ett omsl) 
dst  dubbelstolpe (två omsl)                     
3-dst  trippelstolpe (3 omsl) 

RFhst  Relifhalvstolpe framifrån 
Rfst  Reliefstolpe framifrån 
Rfdst  Relieftrippelstolpe framifrån 
bmbsm  smygmaska i bmb 
hö  hoppa över 
st3tills   3 stolpar tillsammans (se 
specialmaskor)  
special st3tills   samma som st3tills men med ett extra 
omsl.  

 

Specialmaskor  

St3tills: Omslag (omsl) på virknålen, placera virknålen i m, dra upp en ögla, 3 öglor på virknålen. Omsl, dra igenom 2 

öglor. Omsl, placera virknålen i samma m (se bild), dra upp en ögla (4 öglor på virknålen). Omsl, dra igenom 2 öglor 

(3 öglor på virknålen). Omsl, placera virknålen igen i samma m. Omsl, dra upp en ögla, 5 öglor på virknålen. Omsl, 

dra igenom 2 öglor (4 öglor på virknålen). Omsl, dra igenom alla 4 öglor som är kvar på virknålen.  

 

                       

 

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


 

 

 

 

 

 

 

special st3tills: denna grupp med 3 st virkas nästan på samma sätt som en st3tills men blir något högre. Två omsl, 

placera virknålen i m, dra upp en ögla (4 öglor på virknålen). Omsl, dra upp två öglor. Omsl, placera virknålen i 

samma m, dra upp en ögla (5 öglor på virknålen). Omsl, dra igenom 2 öglor (4 öglor på virknålen). Omsl, placera 

virknålen i samma m. Omsl, dra upp en ögla (6 öglor på virknålen). Omsl, dra igenom 2 öglor (5 öglor kvar på 

virknålen). Omsl, dra igenom 4 öglor (2 öglor kvar på virknålen). Omsl, dra igenom de sista två öglorna.  

 

       
 

Stående maskor: bildspel här och videohandledningar finns på YouTube, ex här.  

Ledtrådar för att läsa mönstret.  
 *-* Upprepa instruktionerna mellan asteriskerna det antal gånger som specificeras. Normalt en repetition för en 

hel sida och består av flera instruktioner.   

(…) virka instruktionerna mellan parenteserna det antal gånger som anges.  

[…] För att hjälpa dig att ta dig igenom mönstret står ledtrådar och bildhandledning i lila och kursiv text inom 

hakparenteser.  

 

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! 

 

 

  

http://www.crystalsandcrochet.com/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE


 

 

 

Fertile fields of Väinölä – Mönster  
Du börjar denna ruta genom att virka ett fält. Sedan fortsätter du med stråna som växer i 

fältet och i sista varvet ax med korn i. I denna ruta kan du göra många olika grupper av 

stolpar men även relief framifrån/bakifrån stolpar. Variationen på maskorna kan vara 

utmanande men jag har ändå graderat denna ruta som relativt enkel.  

 

Fältet 
 

1. Varv 

→ Börja med garn 9963 olivgrön och gör en magisk ring.  

5 lm i den magiska ringen [Magisk ring] [räknas som st och 3 lm], (st, 1 lm, st, 3 lm) 3 gånger, st, 1 lm. Dra åt 

den magiska ringen och avsluta varvet med en sm i 2a lm. [Bild 1] [Klipp ej av garnet, låt det vänta på 

baksidan av ditt arbete i väntan på varv 3.] 

 

Totalt: 8 st, 4 x 3-lmb, 4 x 1-lmb.  

 

2. Varv 

→ Med garn 203 mörkgrå, gör en stående fm i lmb efter sm i föregående varv. [låt det olivgröna garnet vänta 

på baksidan av ditt arbete]. Ifall du fortsätter med samma garn, gör en sm till lmb, 1 lm (räknas inte som en 

m) och fm i samma lmb.  

  

(5 st I nästa lmb, fm i nästa 3-lmb) 3 gånger, 5 st i 1-lmb. Avsluta med en sm i första fm. [Ledtråd: om du vill 

byta färg inför nästa varv virka sista sm i detta varv med den nya färgen.] [Bild 2] 

 

Totalt: 20 st, 4 fm.  

 

3. Varv 

→ Plocka upp det olivgröna garnet ifrån baksidan av ditt arbete [låt det mörkgrå garnet vänta på baksidan av 

ditt arbete] eller fortsätt med samma garn.  
 

 6 lm (=st + 3 lm), hö 5 st, *(st, 1 lm, st, 3 lm, st, 1 lm, st) i nästa fm, 3 lm, hö 5 st *. Upprepa *-* 2 gånger till. 

St, 1 lm, st, 3 lm, st, 1 lm. Avsluta med en sm i 3e lm. Gör ytterligare en sm i 4e lm. [Bild 3] 

Totalt per Sida: 4 st, 2 x 3-lmb, 2 x 1- lm. 

 

       
              Bild 1       Bild 2           Bild 3 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE


 

 

 

 

4. Varv 

→ Ta garn 203 mörkgrå [låt det olivgröna garnet vänta på baksidan av ditt arbete] eller 

fortsätt med samma garn.  

 

1 lm (räknas inte som en m), *fm i mittersta st i stolpgruppen i varv 2 så att lmb (i 

varv 3) följer med. [Bild 4]. 5 st i nästa lmb, fm i nästa lmb, 5 st i lmb *. Upprepa *-*3 gånger till. Avsluta 

med en sm i första fm. [Bild 5] 

Totalt per Sida: 2 x 5 st, 2 fm. 

 

5. Varv 

→ Ta garn 9963 olivgrön [låt det mörkgrå garnet vänta på baksidan av ditt arbete] eller fortsätt med samma 

garn. 

 

6 lm (=st och 3 lm), hö 5 st, *(st, 1 lm, st, 3 lm, st, 1 lm, st) i nästa fm, 3 lm, hö 5 st, (st, 1 lm, st) i nästa fm, 3 

lm, hö 5 st.* Upprepa *-* 2 gånger till. (st, 1 lm, st, 3 lm, st, 1 lm, st) i nästa fm, 3 lm, 5 st, st, 1 lm. Avsluta 

med en sm i 3e lm. Gör ytterligare en sm i 4e lm och klipp av det olivgröna garnet. [Bild 6]  

Totalt per Sida: 2 st, 2 x 3-lmb, 1 lm. Hörn: 4 st, 1 x 3-lmb, 2 lm 

       
                Bild 4               Bild 5                Bild 6 

 

6. Varv  

→ Ta garn 203 mörkgrå eller fortsätt med samma garn.  

 

1 lm (räknas inte som en m), *gör en fm i mittersta st i stolpgruppen i varv 4 så att lmb (i varv 5) följer med 

[Bild 7]. 5 st i nästa lmb, fm i nästa lmb, 5 st i lmb, fm i nästa st (i varv 4), 5 st i nästa lm. * Upprepa *-* 3 

gånger till. Avsluta med en sm i första fm. Klipp av det mörkgrå garnet. [Bild 8] 

 

Totalt per sida: 3 x 5 st, 3 fm 

.  

 

 

 

 

                

       

 

Bild 7                            Bild 8   



 

 

  

 

Strån  
7. Varv 

→  Ta garn 3309 orange eller fortsätt med samma garn. Börja i samma m som sm i 

föregående varv gjordes.  

 

 RFdst i mitterst st i 5-stolpgruppen i varv 4 direkt nedanför [Om du byter färg virka den första RFdst som en 

stående maska], *6 sm i bmb i nästa m (=5 st och fm). [Detta är hörnet]. 3-dst i fm i varv 4 och i mitten av 

de centrala st [Maskorna från varv 6 hamnar bakom 3-dst.] [Bild 9], (6 sm i bmb, RFdst i mittersta st i 5-

stolpgruppen i varv 4 direkt nedanför) 2 gånger. *Upprepa *-* 3 gånger till, utelämna sista RFdst. Avsluta 

varvet med en sm i första RFdst. [Bild 10] 

Total: Sida: 2 RFdst, 18 sm i bmb. Hörn: 1 3-dst. 

             
                      Bild 9                  Bild 10  

         

Axen  
8. Varv 

→ Fortsätt med samma garn.  
 

*(st3tills, [I början av varvet gör 3 lm som din första st], 2 lm, st3tills) i RFdst. 1 lm, hö 2 m, (st, 2 lm, dst) i 

nästa m st [=I bmb av den mittersta st i stolpgruppen i varv 6] [Bild 11]. 1 lm, (special st3tills, 2 lm, special 

st3tills) i 3-dst i hörnet, 1 lm, hö 2 m, (dst, 2 lm, st) i nästa m. [=I bmb av den mittersta st i stolpgruppen i 

varv 6], 1 lm, (st3tills, 2 lm, st3tills) i RFdst, 1 lm, hö 2 m, st i bmb av den mitterst st i stolpgruppen i varv 6, 

1 lm. * Upprepa *-* 3 gånger till. Avsluta med en sm i första st3tills. [Bild 12] 

Totalt: Sida: 4 x st3tills, 3 st, 2 dst, 4 x 2-lmb, 6 x 1-lmb. Hörn: 2 x special st3tills, 2 lm. 

 

        
            Bild 11                   Bild 12                       Bild 13  



 

 

 

9. Varv 

→ Fortsätt med samma garn.  
 

Sm till nästa lmb, *(st3tills [I början av varvet gör 3 lm som din första st], 2 lm, 

st3tills) i samma lmb. 1 lm, RFdst i st i varv 8, 1 lm, (st, 2 lm, dst) i nästa dst, 2 lm, 

(special st3tills, 2 lm, special st3tills) i hörn lmb, 2 lmb, (dst, 2 lm, st) i nästa dst, 1 lm, 

RFdst i st, 1 lm, (st3tills, 2 lm, st3tills) i lmb i mittersta kolven, 1 lm, RFdst i st, 1 lm. * 

Upprepa *-* 3 gånger till. Avsluta med en sm i första st3tills.  

Totalt: Sida: 4 x st3tills, 2 st, 2 dst, 3 x RFdst, 6 x 2-lmb, 6 x 1-lmb. Hörn: 2 x special st3tills, 2 lm. 

 

10. Varv 

→ Fortsätt med samma garn. 

 

Sm till nästa lmb, *(st3tills [I början av varvet gör 3 lm som din första st], 2 lm, st3tills) i samma lmb. 1 lm, 

RFdst i RFdst i föregående varv, 1 lm, RFdst i st, 1 lm, RFdst i dst, 1 lm, (special st3tills, 2 lm, special st3tills, 

2 lm, special st3tills) i hörn lmb [Bild 14], 1 lm, RFdst i nästa dst, 1 lm, RFdst i st, 1 lm, RFdst i RFdst i 

föregående varv, 1 lm, (st3tills, 2 lm, st3tills) i samma lmb som mittersta kolven, 1 lm, RFdst i RFdst, 1 lm. * 

Upprepa *-* 3 gånger till. Avsluta med en sm i första st3tills. [Bild 15] 

Totalt: Sida: 4 x st3tills, 7 x RFdst, 2 x 2-lmb, 10 x 1-lmb. Hörn: 3 x special st3tills, 2 x 2-lmb. 

 

          
                               Bild 14                   Bild 15 

        

11. Varv 

→ Fortsätt med samma garn. 

 

Sm till nästa lmb, *st3tills i samma lmb [I början av varvet gör 3 lm som din första st], 2 lm, 7 hst enl 

följande: första hst hamnar i RFdst och sista hamnar i special st3tills [Bild 16]. (hst, st) i första hörn-lmb, (st, 

3 lm, st) i mittersta special st3tills i hörnet, (st, hst) i det andra hörnets lmb. [Bild 17] 7 hst, 2 lm, st3tills i 

lmb i mitten av kolven, 2 lm, hst i RFdst i varv 10, 2 lm*. Upprepa *-* 3 gånger till. Avsluta med en sm i 

första st3tills. [Bild 18] 

Totalt: Sida: 2 x st3tills, 2 st, 17 hst, 4 x 2-lmb. Hörn: 2 st, 1 x 3-lmb. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
            Bild 16                 Bild 17          Bild 18  

 

12. Varv 

→ Ta garn 203 mörkgrå och gör en stående st i första hst i föregående varv.  

→ Även om du fortsätter med samma garn klipp av tråden och börja med en stående st även här [för 

att få en snygg kant]. [Bild 19] 

 

virka ytterligare 9 st [totalt 10 st inklusive första 3 lm] tills du når nästa hörn-lmb. *(2 st, 3 lm, 2 st) i hörn 

lmb, 10 st, 3 st i lmb, RFhst runt st3tills i varv 11, 3 st i lmb, hö 1 st, 3 st i lmb, RFhst runt st3tills i varv 11, 3 

st i lmb, 10 st. * Upprepa *-* 3 gånger till, utelämna sista 10 st. Avsluta med en sm i första st.  [Bild 20] 

Totalt: Sida: 36 st, 2 RFhst. Hörn: 3 lm. 

 

            
                            Bild 19                       Bild 20          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Avsluta 

Fäst alla garnändar noggrant och ångblocka din ruta försiktigt för att ge den samma form och storlek som dina 

övriga rutor.  

                

Sädesfältet är nu redo med alla sina kolvar! Tack för att du gjort denna resa tillsammans med mig! 

Maj 2017, Taina Tauschi  

Ledtråd: Du kan dela bilder på din färdiga Kalevala CAL ruta i sociala medier under taggen #KalevalaCAL. 


