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Silloin Pohjolan emäntä  

pani kutsut kulkemahan,  

airuhut vaeltamahan, 

itse tuon sanoiksi virkki:  

”Ohoh, piika pikkarainen,  

orjani alinomainen!  

Kutsu rahvasta kokohon,  

miesten joukko juominkihin!  

Kutsu kurjat, kutsu köyhät,  

sokeatki, vaivaisetki,  

rammatki, rekirujotki!  

Sokeat venehin soua,  

rammat ratsahin ajele,  

rujot re´in remmätellös!  

Kutsu kaikki Pohjan kansa,  

Ja kaikki Kalevalan kansa,  

kutsu vanha Väinämöinen  

lailliseksi laulajaksi!  

Elä kutsu Kaukomieltä,  

tuota Ahti Saarelaista! 

(20. Runo, 557-576) 

Tuota laulamme lajia,  

tuota virttä vieretämme:  

noita Pohjolan pitoja,  

jumalisten juominkia. 

Viikon häitä hankittihin, 

valmistettihin varoja. 

Noilla Pohjolan tuvilla, 

Sariolan salvoksilla. 

(20. runo, 1-10) 

 

Kamanat kohottukohot 

lakin päästä laskematta, 

kynnykset alentukohot 

kengän kannan koskematta, 

pihtipuolet välttyköhöt, 

ovet ilman auetkohot 

tullessa vävyn tupahan, 

astuessa aimo miehen! 

(21. runo, 137–144) 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
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Pohjolan Emännällä, Louhella on kuvankaunis tytär, jolla on monta kosijaa.  Pohjan Neitoa 

tavoittelee Lemminkäinen, joka menehtyy Tuonelan jokeen. Louhi haluaisi naittaa tyttärensä 

Väinämöiselle, mutta Neito ei kuitenkaan vanhasta ukosta välitä, vaan ihastuu komeaan 

Ilmariseen. Louhi testaa vävyehdokasta ja antaa hänelle hurjia tehtäviä, joista Ilmarinen 

selviytyy morsiamensa neuvoilla ja Pohjolan Emännän on lopulta annettava periksi. Vietetään suuret Pohjolan häät, 

joita valmistellaan pitkään ja hartaasti. Häitä juhlii koko Pohjolan kansa vieraineen ja Pohjan neidosta tulee 

Ilmarisen emäntä.  

Häät - mikä ihana syy juhlaan! Perhe, suku ja ystävät ovat koolla, pitopöydät notkuvat, morsian on kaunis ja sulho 

komea. Tunteet ovat pinnassa ja ilon kyyneleet herkässä. Ja tunnelman kruunaa lupaus elämänpituisesta onnesta ja 

rakastavaiset, jotka saavat toisensa. 

Häähumu, onni ja rakkaus olivat inspiraationi lähteenä, kun aloin suunnitella tätä ruutua. Halusin mukaan tietysti 

morsiuskimpun, jonka tein kukkineen ruudun keskelle sekä Pohjolan pihapiirin, jossa hääväki juhlii ja tanssi aamuun 

asti kukkaköynnöksien keskellä. Kultaiset morsiuskruunut jalokivineen tein ruudun sivuille kuvastamaan 

morsiusparia ja heidän onneaan ja rakkauttaan hääpäivänä. 

Ruudussa käytetyt silmukat ovat suurelta osin kaikkein tavallisimpia. Silmukoiden vaihtelut sekä etu- ja takakautta 

kohovirkatut silmukat, pallosilmukat ja popcornit tuovat kuitenkin vähän haastetta virkkaamiseen. Monivärisen 

ruudun värien vaihtumiset sekä kahdella värillä kirjovirkatut kerrokset haastavat jo vähän enemmän ja siksi olenkin 

arvioinut tämän ruudun keskivaikeaksi ja jonkin verran työlääksi. 

Tahdotko mukaan? Lähdetään juhlimaan Pohjolan häihin!  

 

Pohjolan häät    – Suunnittelija: Taina Tauschi 

Tämä 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. 

 

Info 
Lanka  Menitan Lasse 

Värit  Oranssi   3309 

Keltainen  2317    

Oliivi   9963 

Syklaami  8755 

 Violetti   757 

 Tummanharmaa 203   

 

Muuta Sakset ja tylppäkärkinen neula lankojen päättelyyn 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-fi
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Silmukat ja lyhenteet  

kjs   ketjusilmukka  

ps   piilosilmukka  

ks   kiinteäsilmukka  

puolip   puolipylväs 

p   pylväs (1 langankierto)                             

pp  pitkä pylväs (2 langankiertoa)               

pp3  pitkä pylväs (3 langankiertoa)              

p2yht  kaksi pylvästä, jotka viimeisellä                          

KEpuolip puolipylväs, kohovirkattu etukautta    

KTks  kiinteäsilmukka, kohovirkattu takaa 

KTpuolip puolipylväs, kohovirkattu takaa           

KTp  pylväs, kohovirkattu takaa   

pc  popcorn (4puolip), ks. erikoissilmukat 

pallos   pallosilmukka(3lk), ks. erikoissilmukat           

hy   hyppää yli ohjeessa ilmoitetut silmukat                                                                                 

langankierrolla virkataan yhteen                                       

 

Erikoissilmukat ja -tekniikat  
pallos: pallosilmukka, 3 langankiertoa. (Ota lanka koukulle ja vie silmukkaan, ota lanka koukulle ja vedä saman 

silmukan läpi) 3 kertaa. Ota lanka koukulle ja vedä 6 lankalenkin ja silmukan läpi. Viimeistele pallosilmukka 

ketjusilmukalla, jota ei lasketa silmukaksi. 

pc: popcorn. Tavallista 5 pylvään popcornia pienempi popcorn, joka aloitetaan virkkaamalla 4 puolipylvästä. Ota 

koukku pois viimeisen puolipylvään silmukasta ja vie se läpi ensimmäisen puolipylvään silmukasta, ota jätetty 

silmukka koukulle ja vedä läpi. Sulje tehty popcorn tekemällä 1 ketjusilmukka. Tätä popcornin sulkevaa 

ketjusilmukkaa ei lasketa ohjeessa silmukaksi.  

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 kuvavihjeitä, 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! 

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

1. Kerros 

→ Aloita oranssilla langalla ja virkkaa aloituslenkkiin [Magic ring] 1 kjs [ei lasketa silmukaksi], 8 ks. Sulje kerros    

      ps:lla ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 1] Päättele aloituslangan pää hyvin huolellisesti.  

      Silmukkaluku: 8 ks. 

 

  

2. Kerros 

→ Vaihda keltaiseen lankaan ja aloita itsenäisellä p2yht edellisen krs:n piilosilmukkaan. 

→ Jos jatkat samalla värillä aloita kerros 2 kjs [=ensimmäinen p], 1 p samaan silmukkaan. 

 

(2 kjs, p2yht) 7 kertaa, 2 kjs. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen p2yht:een. [Kuva 2] 

Silmukkaluku: 8 x 2 pyht, 8 x 2 kjs:n kaari. 

3. Kerros 

→ Vaihda väri oliivin. Aloita itsenäisellä puolipylväällä mihin tahansa edellisen kerroksen kjs-lenkkiin, 1 kjs, 1 

     puolip samaan silmukkalenkkiin. 

→ Jos jatkat samalla värillä, siirry ps:lla seuraavaan kjs-lenkkiin, 3 kjs [=ensimmäinen puolip + 1 kjs], 1 puolip 

     samaan kjs-lenkkiin. 

 

(2 kjs, 1 puolip, 1 kjs, 1 puolip) jokaiseen edellisen kerroksen silmukkalenkkiin, 2 kjs. Päätä kerros ps:lla 

ensimmäiseen puolip:een tai ketjusilmukkakaareen. [Kuva 3] 

Silmukkaluku: 16 puolip, 8 x 2kjs:n kaarta, 8 x 1 kjs. 

     
          Kuva 1              Kuva 2                 Kuva 3 

 

4. Kerros 

→ Vaihda väri syklaamiin. Aloita pc itsenäisellä puolipylväällä edellisen kerroksen puolipylväitten 

     väliseen kjs:aan. [Kuva 4] Tee popcorn valmiiksi ja sulje se vielä 1 kjs:lla [ei lasketa silmukaksi]. [Kuvat 5-7] 

→ Jos jatkat samalla värillä, siirry ps:lla kjs-kaareen. 2 kjs [=popcornin ensimmäinen puolip], tee vielä 3 puolip ja tee 

popcorn valmiiksi ja sulje se vielä 1 kjs:lla [ei lasketa silmukaksi].  

 

(5 kjs, pc puolipylväitten väliseen kjs:aan) 7 kertaa, 5 kjs. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen popcornin 

kjs:aan, jolla suljit sen. [Kuva 8] 

Silmukkaluku: 8 pc, 8 x 5 kjs:n kaarta. 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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          Kuva 4              Kuva 5                 Kuva 6 

          
  Kuva 7                            Kuva 8  

 

5. Kerros 

→ Vaihda tummanharmaaseen lankaan. Aloita itsenäisellä ks:lla edellisen kerroksen popcornin keskelle. 

→ Jos jatkat samalla värillä, tee ks popcornin keskelle.  

 

*1 ks roosan kjs-ketjun ympäri [Kuva 9], 3 p sekä roosan, että oliivin kjs-ketjun ympäri [Kuva 10], 1 ks 

roosan kjs-ketjun ympäri, 1 ks popcornin keskelle*. Toista *-* yhteensä 8 kertaa, mutta jätä viimeisellä 

kerralla viimeinen ks tekemättä. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 11] 

Silmukkaluku: 24 p, 24 ks. 

      
          Kuva 9        Kuva 10       Kuva 11 
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6. Kerros 

→ Vaihda väri oliiviin. Aloita itsenäisellä ks:lla mihin tahansa 3. ks:aan.  

→ Jos jatkat samalla värillä, tee 1 kjs, 1 ks popcornin jälkeiseen ks:aan. 

 

*1 kjs, hy1s, 1 ks, hy2s, (3 p, 3 kjs, 3 p) samaan s:aan, hy2s [huomioi, että ensimmäinen ylihypättävä silmukka jää 

pikkuisen piiloon], 1 ks, 1 kjs, hy1s, 1 ks, 1 kjs, hy1s, 1 ks.* Toista yhteensä 4 kertaa, mutta jätä viimeisellä 

kerralla viimeinen ks tekemättä. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan/kjs:aan. [Kuva 12] 

Silmukkaluku: Sivu: 4 ks, 3 kjs. Kulma: 3p, 3 kjs, 3p. 

 

7. Kerros 

→ Vaihda väri syklaamiin. Aloita itsenäisellä puolip:llä ruudun sivun keskimmäiseen 1 kjs-lenkkiin, 1 kjs. 

→ Jos jatkat samalla värillä, aloita kerros 3 kjs [= 1 puolip + 1 kjs]. 

 

*1 puolip seuraavaan kjs-kaareen, 1 kjs,1 puolip kulman ensimmäiseen p:een, 2 kjs, (pallos, 2 kjs, pallos, 2 

kjs, pallos) kulman kjs-kaareen, 2 kjs, 1 puolip kulman viimeiseen p:een, 1 kjs, puolip seuraavaan kjs:aan, 1 

kjs, 1 puolip, 1 kjs.* Toista yhteensä 4 kertaa, mutta jätä viimeisellä kertaa viimeinen puolip tekemättä. 

Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen puolip:een/kjs-kaareen. [Kuva 13] 

Silmukkaluku: Sivu: 5 puolip, 2 x 2 kjs:n kaarta, 4 x 1 kjs:n kaarta. Kulma: 3 pallos, 2 x 2 kjs:n kaarta. 

             
               Kuva 12                    Kuva 13 

8. Kerros 

→ Vaihda violettiin lankaan. Aloita itsenäisellä ks:lla edellisen kerroksen piilosilmukkaa seuraavaan kjs-kaareen,  

     ks samaan kaareen. 

→ Jos jatkat samalla värillä, tee 1 kjs, 2 ks seuraavaan kjs-kaareen.  

 

2 ks kahteen seuraavaan kjs-kaareen, *KEpuolip pallos:n ympäri, 3 ks kjs-kaareen, 1 kjs, KEpuolip pallos:n 

ympäri, 1 kjs, 3 ks kjs-kaareen, KEpuolip pallos:n ympäri, (2 ks jokaiseen kjs-kaareen) 6 kertaa.*  

Toista *-* yhteensä 4 kertaa, mutta jätä viimeiset 3 x 2 ks tekemättä. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen 

ks:aan. [Kuva 14] 

Silmukkaluku: Sivu: 12 ks. Kulma: 3 KEpuolip, 2 x 3 ks. 
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9. Kerros 

→ Vaihda tummanharmaaseen lankaan ja aloita itsenäisellä KTpuolip:llä ps:n kohdalta. 

→ Jos jatkat samalla värillä, tee 1 kjs [ei lasketa silmukaksi], 1 KTpuolip samaan silmukkaan. 

Jatka tekemällä KTpuolipylväitä joka silmukkaan, kunnes olet kulman keskimmäisen KEpuolip:n kohdalla. 

Tee tähän silmukkaan (KTp, 3 kjs, KTp) [= kulma]. Jatka tekemällä sivuihin KTpuolip joka silmukkaan ja 

kulmiin (KTp, 3 kjs, KTp). Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen KTpuolip:een. Älä katkaise lankaa! [Kuva 15] 

Silmukkaluku: Sivu: 20 KTpuolip. Kulma: 2 KTp, 3 kjs. 

     
         Kuva 14           Kuva 15 

 

Seuraavat 2 kerrosta virkataan monivärisessä ruudussa tummanharmaalla ja keltaisella. Molemmat värit 

kuljetetaan mukana koko kerroksen ajan eli jos virkkaat tummanharmaata aluetta, keltainen lanka kulkee mukana 

ja tummanharmaat silmukat virkataan keltaisen langan päälle ja päinvastoin. Jos kirjovirkkaaminen ja värien 

vaihdot sekä lankojen kuljettaminen mukana on sinulle uutta, voit tutustua tekniikkaan esim. tästä videosta. 

Jos teet yksiväristä ruutua, älä välitä värien vaihdoista vaan virkkaa kaikki silmukat yhdellä värillä. 

 

10. Kerros 

→ Jatka tummanharmaalla langalla.  → Ota työhön myös keltainen lanka. 

 

T.harmaa Tee 1 kjs [ei lasketa silmukaksi], KTpuolip samaan. [Kuva 16] 

Keltainen *1 KTpuolip, hy1s, (1 KTpuolip, 1 kjs, 1 KTpuolip) samaan, hy2s, (1 KTpuolip, 1 kjs, 1 

KTpuolip) samaan, hy1s, 1 KTpuolip. [Kuva 17] 

T.harmaa 2 KTpuolip, (2 p, 3 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen, 2 KTpuolip. [Kuva 18] 

Keltainen 1 KTpuolip, hy1s, (1 KTpuolip, 1 kjs, 1 KTpuolip) samaan, hy2s, (1 KTpuolip, 1 kjs, 1 

KTpuolip) samaan, hy1s, 1 KTpuolip. 

T.harmaa 2 KTpuolip* [tarkista, että nämä silmukat asettuvat 7. krs:n keskimmäisen puolipylvään 

kohdalle] [Kuva 19]. Toista *-* yhteensä 4 kertaa, mutta jätä viimeisellä kerralla viimeinen 

KTpuolip tekemättä. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen KTpuolip:een. Älä katkaise lankaa! 

 [Kuva 20] 

Silmukkaluku: Sivu: 18 KTpuolip, 4 x 1 kjs. Kulma: 2 x 2 p, 3 kjs. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_wGsqonucco
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          Kuva 16          Kuva 17             Kuva 18 

                                 
                     Kuva 19                      Kuva 20 

11. Kerros 

→ Jatka tummanharmaalla langalla.  → Jatka myös keltaisella langalla. 

 

T.harmaa Tee 2 kjs [ei lasketa silmukaksi], 1KTp samaan [harmaaseen KTpuolip:een], 1 p. [Kuva 21] 

Keltainen *1 p edellisen kerroksen puolipylväiden väliin, 2 kjs, 1 ks kjs-lenkkiin, 3 kjs, 1 pp 

puolipylväiden väliin, 3 kjs, 1 ks kjs-lenkkiin, 2 kjs, 1 p KTpuolip:een. [Ensimmäinen 

morsiuskruunu on valmis ] [Kuva 22] 

T.harmaa 4 KTp, (2 p, 3 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen, 3 KTp, hy1s, 1 p [keltaiseen KTpuolip:een] 

. 

Keltainen 1 p edellisen kerroksen puolipylväiden väliin [Kuva 23], 2 kjs, 1 ks kjs-lenkkiin, 3 kjs, 1 pp 

puolipylväiden väliin, 3 kjs, 1 ks kjs-lenkkiin, 2 kjs, 1 p KTpuolip:een [Toinen morsiuskruunu 

on valmis ]. 

T.harmaa 2 KTp [nämä silmukat virkataan edellisen krs:n tummanharmaisiin KTpuolip:iin], 1 p 

[keltaiseen KTpuolip:een].* 

 Toista *-* yhteensä 4 kertaa, mutta jätä viimeisellä kerralla viimeinen KTp ja p tekemättä. 

Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen KTp:een. [Kuva 24] 

Silmukkaluku: Sivu: 2 keltaista morsiuskruunua , 9 KTp, 2 p. Kulma: 2 x 2 p, 3 kjs. 
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          Kuva 21                Kuva 22                 Kuva 23 

 

        
                     Kuva 24 

 

12. Kerros 

→ Vaihda oliiviin väriin. Aloita itsenäisellä puolip:llä minkä tahansa sivun keskellä olevaan toiseen 

tummanharmaaseen KTp:een, 2 kjs.  

→ Jos jatkat samalla värillä, tee 4 kjs [= 1 puolip + 2 kjs].  

 

*Pallos 2 kjs:n kaareen, 2 kjs, KTks pp:n ympäri, 2 kjs, pallos 2 kjs:n kaareen, 2 kjs, hy2s, 1 puolip, 2 kjs, 

hy1s, 1 puolip, 2 kjs, hy2s. (Pallos, 3 kjs, pallos) kulman kjs-kaareen. 2 kjs, hy2s, 1 puolip, 2 kjs, hy1s, 1 

puolip, 2 kjs, pallos 2 kjs:n kaareen, 2 kjs, KTks pp:n ympäri, 2 kjs, pallos 2 kjs:n kaareen, 2 kjs, hy2s, 1 

puolip, 2 kjs.* Toista *-* yhteensä 4 kertaa, mutta jätä viimeisellä kerralla viimeinen puolip ja 2 kjs 

tekemättä. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen puolip:een. [Kuva 25] 

Silmukkaluku: Sivu: 4 pallos, 5 puolip, 2 x KTks, 12 x 2 kjs:n kaarta. Kulma: 2 pallos, 3 kjs. 

 

13. Kerros 

→ Vaihda tummanharmaaseen lankaan. Aloita itsenäisellä ks:lla edellisen kerroksen piilosilmukkaa seuraavaan kjs-

kaareen, ks samaan kaareen. 

→ Jos jatkat samalla värillä, tee 1 kjs, 2 ks seuraavaan kjs-kaareen.  
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Tee 2 ks sivun jokaiseen 2 kjs-kaareen ja KEpuolipylväs jokaisen pallos:n ympäri. 

Hyppää yli muut silmukat. [Kuva 26] Tee kulman kjs-kaareen (2 ks, 2 kjs, 2 ks). 

Virkkaa ruutu ympäri ja päätä ps:lla ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 27] 

Silmukkaluku: Sivu: 24 ks, 6 KEpuolip. Kulma: 2 x 2 ks, 2 kjs. 

 

 

     
          Kuva 25               Kuva 26                 Kuva 27 

 

14. Kerros 

→ Vaihda syklaamiin väriin. Aloita itsenäisellä puolip:llä edellisen krs:n ps:aan, 2 kjs, hy2s. 

→ Jos jatkat samalla värillä, aloita kerros 4 kjs [= 1 puolip + 2 kjs]. 

 

*1 puolip seuraavaan KEpuolip:een, 2 kjs, hy2s, pallos [sekä kerroksen 11 pp:seen että edellisen kerroksen 

ks:aan] [Kuva 28, 29], 2 kjs, hy2s, 1 puolip KEpuolip:een, 2 kjs, hy2s, (1 puolip, 2kjs, hy1s) 2 kertaa, 1 puolip, 

2 kjs, hy2s.  

 

Tee kulman kjs-kaareen (1 puolip, 1 kjs, 1 pp3 [Krs 11 kulman silmukkalenkkiin pallosilmukoiden väliin] 

[Kuva 30], 1 kjs, 1 puolip).  

 

2 kjs, hy2s, 1 puolip KEpuolip:een, 2 kjs, hy2s, 1 puolip, 2 kjs, hy1s, 1 puolip, 2 kjs, hy1s, 1 puolip 

KEpuolip:een, 2 kjs, hy2s, pallos [sekä kerroksen 11 pp:seen että edellisen kerroksen ks:aan] [Kuvat 28, 29], 

2kjs, hy1s, 1 puolip KEpuolip:een, 2 kjs, hy2s, 1 puolip, 2 kjs, hy2s.*  

 

Toista *-*yhteensä 4 kertaa, mutta jätä viimeisellä kertaa viimeinen puolip ja 2 kjs tekemättä. Päätä kerros 

ps:lla ensimmäiseen puolip:een/kjs-kaareen. [Kuva 31] 

[Vinkki: roosat puolipylväät asettuvat samoihin kohtiin 12. krs:n vihreiden puolipylväiden kanssa] 

Silmukkaluku: Sivu: 11 puolip, 2 pallos, 14 x 2 kjs:n kaarta. Kulma: 1 pp3, 2 puolip, 2 x 1 kjs. 
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         Kuva 28      Kuva 29         Kuva 30 

 

 

  
       Kuva 31               Kuva 32           Kuva 33 

 

15. Kerros 

→ Vaihda violettiin lankaan. Aloita itsenäisellä ks:lla edellisen kerroksen piilosilmukkaa seuraavaan kjs-kaareen,  

     ks samaan kaareen. 

→ Jos jatkat samalla värillä, tee 1 kjs, 2 ks seuraavaan kjs-kaareen.  

Tee 2 ks sivun jokaiseen 2 kjs-kaareen ja KEpuolip jokaisen pallos:n ympäri. Hyppää yli muut silmukat. Tee 

kulman ensimmäiseen kjs-kaareen 2 ks, 3 kjs, ja toiseen kjs-kaareen 2 ks). Virkkaa ruutu ympäri ja päätä 

ps:lla ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 32]  

Silmukkaluku: Sivu: 28 ks, 2 KEpuolip. Kulma: 2 x 2 ks, 3 kjs. 

 

16. Kerros  

→ Vaihda tummanharmaaseen lankaan ja tee itsenäinen KTp 

→ Jos jatkat samalla värillä, tee 2 kjs [ei lasketa pylvääksi], KTp samaan silmukkaan.  

 

Tee KTp sivun jokaiseen silmukkaan. Tee kulman kjs-kaareen (2 p, 3kjs, 2 p). Virkkaa ruutu ympäri ja päätä 

ps:lla ensimmäiseen KTp:een. [Kuva 33] 

Silmukkaluku: Sivu: 34 KTp. Kulma: 2 x 2 p, 3 kjs.  
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Viimeistely 

Päätä langanpäät ja erityisesti aloituslanganpää hyvin huolellisesti. Höyrytä ruutu kevyesti ja samalla voit 

muotoilla ruudun vastaamaan muiden virkkaamiesi ruutujen kokoa.  

 

Ruutusi on nyt valmis!  

Toivottavasti sinulla oli yhtä hauskaa Pohjolan häissä kuin minulla tätä ruutua suunnitellessa. Kiitos, että olit 

mukana! 

 

 

           

Toukokuussa 2017, Taina Tauschi  

 

Vinkki. Voit jakaa kuvia omasta Kalevalaruudustasi sosiaalisessa mediassa #KalevalaCAL. 

 

 


