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Början på Kalevala liknar ”strike we now hand into 

hand, fingers into curve of fingers”. Detta var 

inspirationen till denna ruta. Det började med 

rutans centrum där luftmaskbågarna går genom 

varandra.  

 

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. 

[Bild 1]       

"Strike we now hand into 

hand, 

Fingers into curve of fingers, 

So that we may sing good 

songs, 

Voice the best of all our 

legends 

For the hearing of our loved 

ones,  

Of the growing generation. 

Magic verses we have 

gathered, 

Kindled by the inspiration 

From the belt of Väinämöinen,  

 Urger forge of Ilmarinen, 

Sword blade of the man far-

minded, 

Aim of Joukahainen’s 

crossbow, 

From the way-back fields of 

Northland, 

From the heaths of Kalevala." 

Kalevala  

https://books.google.fi/books?id=KXW9I3kmQp0C&pg=PA41&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage

&q&f=false 

 

ihannetila 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
https://books.google.fi/books?id=KXW9I3kmQp0C&pg=PA41&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=KXW9I3kmQp0C&pg=PA41&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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Färger 

  

Garn: Menita Lasse, Skogsfärger   

● Färg 1 Magenta 8755                 

● Färg 2 Mörkgrå 203                

● Färg 3 Gul 2317 

● Färg 4 Petrol 8962                 

 

Garnåtgång 131 gr: 

● Färg 1: 6 gr 

● Färg 2: 74 gr. 

● Färg 3: 25 gr. 

● Färg 4: 36 gr. 

 

 

Färg per varv:  
Varv 1-3  Färg 1 

Varv 4-5 Färg 2 

Varv  6 Färg 3 

Varv 7-8 Färg 2 

Varv 9-10 Färg 4  

Varv 11 Färg 2 

 

             

 



Fingers into curve of fingers    
 

© 2017 Seija Ervelius, all rights reserved Sida 3 
www.ihannetila.fi  

Garn: Menita Lasse, rock shades 

Grå ton  
● Färg 1 ljusgrå 205 

● Färg 2 svart 200  

● Färg 3 vit 100 

● Färg 4 mellangrå 203 

● Färg 5 mörkgrå 203 

 
Färg per varv:  

varv 1-3  Färg 1 

varv 4-5  Färg 2 

varv 6  Färg 3 

varv 7-8 Färg 44  

varv 9  Färg 3 

varv 10 Färg 5 

varv 11 Färg 1 

 

 

Garn: Menita Lasse, med två fäger  

   

● Färg 1 vitt 100 

● Färg 2 svart 200  

 

Färg per varv:  
varv 1-3  Färg 1 

varv 4-5  Färg 2 

varv 6   Färg 1 

varv 7-8  Färg 2 

varv 9-10  Färg 1 

varv 11 Färg 2 
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Maskor och förkortningar  
• lm/lmb  luftmaskor/luftmaskbåge 

• sm  smygmaska  

• fm  fastmaska 

• hst  halvstolpe 

• st  stolpe (1 omsl)  

• dst dubbelstolpe (2 omsl) 

• 3-dst tredubbelstolpe (3 omsl) 

•4-dst fyrdubbelstolpe (4 omsl)  

• RFfm Relief fastmaska framifrån 

• st-kl(3) kluster med tre stolpar 

• hö hoppa över

 

specialmaskor 
• RFfm: placera virknålen runt m, omsl, dra upp en ögla, två omslag på nålen, omsl och dra igenom alla 

öglor på nålen. 

 RBhst: Sätt i virknålen ifrån baksidan och runt m, omsl och slutför hst.  

•  st-kl(3): 3 st i samma m. Omsl, placera virknålen i m, omsl, dra upp en ögla, omsl, dra igenom 2 omsl, 

(omsl, placera virknålen i samma m, omsl, dra upp en ögla, omslag, dra igenom 2 öglor på nålen) 2 gånger, 

omsl, dra igenom alla fyra öglor på nålen, 1 lm. 

 

Ledtrådar 

Mönstret är skapat för att virkas med en färg. För att virka med fler färger klipp av tråden och fäst på 

baksidan, om varvet slutar med en sm börja då nästa varv med en ny färg.  

 

 *-* Upprepa instruktionerna mellan asteriskerna det antal gånger som specificeras. Detta är normalt en 

repetition för en hel sida och kan bestå av flera olika instruktioner.  

(…) Upprepa instruktionerna mellan parenteserna det antal gånger som specificerats. Detta är en kortare 

repetition.  

[…] Inom hakparenteser i lila och kursiv text hittar du små ledtrådar som hjälper dig med mönstret.  

Copyright: 
Jag, Seija Ervelius, äger rättigheterna till detta mönster, bilder samt instruktioner. Du får inte kopiera, 

modifiera, distribuera eller sälja detta mönster varken i sin helhet eller delar. Du får sälja ditt färdiga alster 

så länge du nämner mig som designer. Tack! 
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Sormet sormien lomahan – Fingers into curve of 
fingers – Mönster 

 

Börja med att göra centrumet av rutan 

4 lm, slut ringen med en sm.  

Varv 1. 3 lm [räknas som st], 15 st i ringen, slut varvet med en sm i 3e lm.  

 

Varv 2. 15 lm, lämna en 3 lm ögla, fm i nästa 12 lm, sm i nästa 2 st, *15 lm, lämna en 3 lm ögla, fm i nästa 12 

m, ta ut virknålen ifrån sista m, placera virknålen i föregående 3 lm ögla och tillbaka i sista m, omslag, dra 

igenom m och öglan, sm i nästa 2 st* upprepa *-* tills början av första öglan, 2 sm, ta ut virknålen ifrån sista 

fm, placera virknålen genom föregående 3 lm ögla och tillbaka i sista m och dra igenom öglan. [Bild 2 och 3]     

  

 

 
[Photo 2]     

   

Varv 3. *gör ytmaskor i st i varv 1 på framsidan av ditt arbete [garnet är på baksidan]. Fäst genom att klippa 

av tråden och dra den till baksidan genom nästa m [bild 3] 
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 [Bild 3]    

 

Färdigt centrum. [Bild 4]    

  
[Bild 4]     
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Bård. 

Varv 4. Starta i mitten av 12 fm. 1 lm, *8 lm, fm i mitten av nästa 12 fm* upprepa och avsluta med en sm i 

första lm. [Totalt: 8 bågar] 

 

Varv 5. 10 fm i vardera båge. [1lm räknas som första fm och avsluta med en sm i första lm. Bild 5]   

     
[Bild 5]      

 

Varv 6. *4-dst, 3-dst, dst, st, 2 hst, st, dst, 3-dst, 4-dst* upprepa i alla bågar. [börja i första fm i bågen. 5 lm 

räknas som första 4-dst, avsluta med en sm i 5e lm. Virka i samtliga fm i bågen, vardera båge har 10] [Bild 

6]      

   
[Bild 6]       

 

Varv 7. *fm i 4-dst [2a 4-dst], 2 lm, hö 1 m, st, 2 lm, hö 1 m, dst, 3 lm, dst, 2 lm, hö 1 m, st, 2 lm, hö 1 m, fm i 4-dst 

[hörnet är klart], fm i nästa 4-dst, 8 lm, hö 8 m, fm i nästa 4-dst [en sida är klar]* upprepa till slutet av varvet. [1 lm 

räknas som första fm och avsluta med en sm i första lm.] [bild 7] 
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Maskantal: 2 dst, 2 st, 4 fm och 16 lmb per sida och 3-lmb i hörnet. 

   
 [Bild 7]                

 

Varv 8.  *st i nästa fm, 2 st i lmb, st, 2 st i lmb, st, (2 st, 3 lm, 2 st) i lmb [hörn], st, 2 st i lmb, st, 2 st i lmb, 2 

st, 8 st i 8-lmb, st* upprepa *-* till slutet av varvet [3 lm räknas som första st och avsluta varet med en sm i 

3e lm. Bild 8]       

Maskantal: 28 st per sida och 3-lmb i hörnet.  

     
[Bild 8] 

    

Varv 9. St, (1 lm, hö 1 st, st) 4 gånger, *(2 st, 3 lm, 2 st) i hörn lmb, (st, 1 lm, hö 1 st) 6 gånger, 4 st, (1 lm, hö 

1 st, st) 6 gånger*. Upprepa *-* till slutet av varvet, i sista sidan efter 4 st, 1 lm, hö 1 st, st, lm, hö 1 st.  

[3 lm räknas som första st, avsluta med en sm i e3 lm. Bild 9]    

Maskantal: 20st, 12 lmb per sida och 3-lmb i hörnet. 
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[Bild 9]           

 

Varv 10. Sm till lmb, (st-kl(3) i lmb, 2 lm) 4 gånger, hö 2 st, st, *(2 st, 3 lm, 2 st)  i hörn lmb, st, 2 lm, hö 2 st, 

(st-kl(3) i lmb, 2 lm) 6 gånger, st-kl(3) mellan 2a och 3e st i föregående varv, 2 lm, hö 2 st, (st-kl(3) i lmb, 2 

lm) 6 gånger, hö 2 st, st*, upprepa *-* totalt 3 gånger, (2 st, 3 lm, 2 st) i hörn lmb, 2 lm, hö 2 st, (st-kl(3 )i 

lmb, 2 lm) 6 gånger, st-kl(3) mellan 2a och 3e st i föregående v arv, 2 lm, (st-kl(3) i lmb, 2 lm) 2 gånger 

 [3 lm räknas som första st i st-kl, avsluta varvet med en sm i första klustret. Bild 10] 

Maskantal:  28 lm, 6 st och 13 st st-kl per sida och 3-lmb i hörnet. 

    
[Bild 10]   

   

Varv 11. Sm till lmb, *** på varje sida: hst i varje lmb, RBhst i varje st och kl*, upprepa *-* till det är kvar 3 

st innan hörnet, RBhst i nästa 3 st, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörn lmb, RBhst i nästa 3 m **. Repetera **-**. [2 lm 

(räknas som första hst, avsluta med en sm i 2a lm. Bild 11]     

Maskantal: 18 hst, 19 RBhst per sida och 2-lmb i hörnet.  
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 [Bild 11]     

Fäst alla trådar och blocka ditt arbete.  

 [Färdig ruta: Bild 12]  

 
  [Bild 12]       

 


