
© 2017 Seija Ervelius, all rights reserved  Sida 1 
www.ihannetila.fi 

 
Nothing conquers the 

Vuoksi 
KALEVALA-CAL 

 
 

Designad av Seija Ervelius 

Inspirationen till min ruta fick jag från älven och 

dess virvlar. I Kalevala var älven respekterad, 

det var inte lätt att korsa den och skummet från 

forsarna var skrämmande. De fria forsarna 

fascinerar mig. Det är långa vridna 

dubbelstolpar i hörnen på denna ruta, de 

beskriver virvlarna. Namnet på mönstret 

kommer från min hemstad Imatra, och Vouksi-

forsen som jag kan beundra dagligen. 

Denna ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi 

har designat en filt som baseras på 

Kalevalamytologin. Den är skapad som en tribut 

till Finlands 100 år av självständighet. 

Information och länkar till alla mönstren på 

rutorna hittas i Kalevala CAL info på bloggen  

Arteeni. 

 

"Three in number, inland oceans, 

Three in number, lofty 

mountains, 

Shooting to the vault of heaven. 

Hallapyora's near to Yaemen, 

Katrakoski in Karyala; 

Imatra, the falling water, 

Tumbles, roaring, into Wuoksi." 

 

 

" If all these prove insufficient, 

Feed on other worthy matters; 

Let the hot stones freeze 

asunder, 

Let the flaming rocks be frozen, 

Freeze the fiery blocks of iron, 

Freeze to ice the iron mountains; 

Stiffen well the mighty Wuoksi, 

Let Imatra freeze to silence; 

Freeze the sacred stream and 

whirlpool” 

" If the way be crossed by 

streamlets, 

If the path be stopped by rivers, 

Make a bridge of silken fabric, 

Weaving webs of scarlet color, 

Drive the deer-herd gently over, 

Lead them gently o'er the waters, 

O'er the rivers of thy forests, 

O'er the streams of thy 

dominions."

 

Kalevala Poem 3, 30 och 14, http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/  

 

ihannetila 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/
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Färgscheman  

  

Lanka: Menita Lasse (färgschemat - Forest)   

 Färg 1 Yellow 2317                 

 Färg 2 Dark grey 203                

 Färg 3 Petrol blue 8962 

                

Grå toner (färgschemat - Rock) 

 Färg 1 Light grey 205 

 Färg 2 Dark grey 203  

 Färg 3 White 100

Om du använder färgschemat med vitt, gör skummet från Vouksi i vitt.  

 

 Vid användande av tre färger:      

 

 

 

Varv 1-7  färg 1 

Varv 8-9   färg 2 

Varv 10-12 färg 3 

Varv 13-14 färg 2  

Varv 15  färg 1 

Varv 16 färg 2 

 

Total garnåtgång 155 gram, fördelat så här:  

 färg 1: 43 gram 

 färg 2: 88 gram 

 färg 3: 24 gram 
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Förkortningar och förklaringar 
• lm  luftmaska  

• sm  smygmaska  

• fm fast maska  

• st  stolpe (ett omslag)  

• dst dubbelstolpe (två omslag) 

• hst halvstolpe 

• RFst Reliefstolpe framifrån  

• RBhst Reliefhalvstolpe bakifrån  

• 8-st stolpe med 8 omslag, se    

specialmaskor  

• kl kluster med 3 st i samma maska  

 

Specialmaskor 
 st8-dst Vriden extra lång stolpe:  

 

Gör först en extra lång st med 8 omslag. Sen använder du den stolpen som 

garn: 8-st på nålen två gånger, och gör en dst i samma m som föregående st 

= två vridna gjorda. I början av varvet gör du en vriden st genom att först 

virka 8 lm, lmb över nålen två gånger och sen virka en dst. På denna bild är 

det gjort fler lm mellan st bara för att visa dem bättre.  

[Foto 2]   

 

 

 

1. Stolpe med 8 omslag. 

 
[Foto 3]       

 

2. Dubbelstolpe gjord av den föregående stolpen.  

8-st över nålen två gånger. För in nålen i stammen på vridna st och gör en dst. [Foto 4]       
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[Foto 4]       

 

 Reliefstolpe framifrån: Virka ett varv med st innan RFst [1]. På andra varvet för man in nålen bakom st 

från föregående varv [2]. [Det blir en nätt linje av öglor på avigsidan [3].] [Foto 5]       

 
[Foto 5]       

 Reliefhalvstolpe bakifrån: För in nålen från baksidan av arbetet och runt basen på m, omslag och gör klart 

hst.  

  

  Kluster med 3 st:  

  
[Foto 6]       

3 st i samma m. Omslag (omsl) på nålen, för in nålen i 

maskan (m), dra upp en ögla (ögl), 3 ögl på nålen. 

 Omsl, dra igenom 2 öglor. Omsl, för in nålen i samma 

m, dra upp en ögl, 4 ögl på nålen. Omsl, dra igenom 2 

ögl, 3 ögl på nålen. Omsl, för in nålen i samma m 

igen. Omsl, dra upp en ögl, 5 ögl på nålen. Omsl, dra 

igenom 2 ögl, 4 ögl på nålen. Omsl, dra igenom alla 4 

omsl på nålen. [Foto 6]       

  

1 2 
3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

1 2 

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

3 4 



Nothing conquers the Vuoksi     

© 2017 Seija Ervelius, all rights reserved  Sida 5 
www.ihannetila.fi 

 

Tips hur du läser mönstret 

Mönstret är skrivet för att fungera med en färg. Om du gör en flerfärgad ruta, fäst trådändar på baksidan av 

arbetet när du byter färg. Om det står ”sm” innan ett varv börjar, börja då med den nya färgen direkt i 

början av mönstret. Du kan använda antingen st, hst eller fm på sista varvet, beroende på hur stor rutan är. 

I mönstret används dock RBhst.  

*-* Upprepa instruktioner det antal gånger som specificeras. Detta är normalt en repetition för en hel sida 

och består av flera instruktioner.  

(…) Upprepa instruktioner mellan parenteser det antal gånger som skrivs.  

[…] Mellan hakparenteser finns det tips och foto-tips som hjälper dig igenom mönstret.  

 

Copyright: 
Jag, Seija Ervelius, äger rättigheter till hela designen, foton och mönstret. Du har ingen rätt att kopiera, 

ändra, dela eller sälja detta mönster, varken helt eller i delar. Du kan dela länk till detta mönster. Du får 

sälja ett eget gjort alster baserat på detta mönster så länge som du nämner mig som designern.  

Tack! 

  

http://ihannetila.fi/kalevala-cal
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Nothing conquers the Vuoksi – Mönster 
 

Först virkar man en central ruta (fram och tillbaka).  

 9 lm.  

Varv 1. Vänd, 3 lm, 9 st.  

Varv 2. Vänd, 2 lm, 8 RFst och 1 hst. 

Upprepa varv 1 och 2, 3 gånger sammanlagt. [På avigsidan av rutan är det nu 3 ”upphöjda” linjer (som ser 

ut som rader av lm), som nu mönstret ska virkas runt. Foto 7]      

Den färdiga mitten ser ut så här [6 varv sammanlagt]: 

 
[Foto 7]    

Maskantal: 10 m och 6 varv 

 

Nu ska du virka runt den centrala rutan.  

Varv 7. Vänd [de upphöjda m ska vara på rätsidan av arbetet], virka st runt rutan. 3 lm, 9 st på första 

sidan. Sen 10 st per sida. 3 lm i varje hörn. Slut varvet med sm i första st (som gjordes med 3 lm). [Tips: 

när du virkar st på den tredje sidan, virka in garnändan. Det ska varv 52 m sammanlagt runt rutan. På 

varje sida ska det vara 3 st mellan de upphöjda raderna, och 3 st i varje hörn. Foto 8 och Foto 9] 

  
[Foto 8]        [Foto 9]       
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Varv 8. *st i första st [3 lm på första sidan för att byta ut st], 2 lm, hö 2 st, st i nästa m, 2 lm, hö 2 st, st i 

nästa m, 2 lm, hö 2 st, st i nästa m, 2 st i lmb, 3 lm, 2 st i samma lmb *, upprepa *-* på nästa 3 sidor och 

slut varvet med sm i tredje lm. [Det är nu 3 lmb på varje sida och lmb mellan 3 st i hörnen. Foto 10] 

Maskantal: 14 m per sida och 3-lmb i varje hörn 

 
[Foto 10]   

 

Varv 9. Virka fm i varje m från föregående varv på varje sida [byt ut första fm till lm] och 5 fm i 3-lmb i 

varje hörn, slut varvet med sm i första fm. [Foto 11]  

      Maskantal: 14 fm per sida och 5 fm i varje hörn  

      
[Foto 11]     [Foto 12]   

 

Varv 10. *5 lm, hö 2 m, fm i nästa m * upprepa 2 gånger till, 3 lm, hö m, fm i nästa m, 8 lm, hö 5 m [över 

hörnet] fm, 3 lm, hö m, fm i nästa m. Upprepa föregående från början, till slutet av varvet, slut varvet 

med sm i början av 5-lmb. [Det är nu 2 3-lmb och 3 5-lmb på varje sida. 8-lmb i varje hörn. Foto 12]  

 

Varv 11. Sm 3 gånger till lmb, *5 lm, fm i 5-lmb, 5 lm, fm i 5-lmb, 5 lm [hö 3-lmb], 8 st i 8-lmb, 5 lm [hö 

3-lmb], fm i 5-lmb* upprepa 3 gånger till, slut varvet med sm i början av 5-lmb. [Foto 13]  

Maskantal: 8 st i varje hörn-lmb och 4 5-lmb per sida  
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[Foto 13]        

 

Varv 12. 3 sm till mitten av 5-lmb, *5 lm, fm i nästa lmb, 5 lm, [hö nästa 5-lmb], (st8-dst i varje st, 1 lm) 

upprepa (-) 8 gånger totalt, 4 lm, [hö nästa 5-lmb], fm i 5-lmb* upprepa *-* 3 gånger till och slut varvet 

med sm i början av 5-lmb. [Foto 14]  

    
[Foto 14]       [Foto 15]  

 

Varv 13. 3 sm till mitten av lmb, *kl i 5-lmb [byt ut första st i kl mot 3 lm i början av varvet], 5 lm, fm 

mellan första och andra st8-dst, 5 lm, fm mellan tredje och fjärde st8-dst, 5 lm, dst mellan fjärde och 

femte st8-dst, 5 lm, fm mellan femte och sjätte st8-dst, 5 lm, fm mellan sjunde och åttonde st8-dst, 5 

lm* upprepa *-* 3 gånger till, slut varvet med sm i första kl. [Foto 15]  

 

Varv 14. Sm i början av lmb, 3 lm, 4 st i lmb, 5 st i nästa lmb, 5 st i nästa lmb, 3 lm [hörn], 5 st i nästa 

lmb. Virka 5 st i varje följande lmb, och 3 lm i varje hörn, slut varvet med sm i första 3-lmb. [Foto 16]  

 

Maskantal: 30 st per sida och 3 lm i hörnen  
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[Foto 16]       

 

Varv 15. *St [ersätt den första st mot 3 lm i början av varvet], (1 lm, hö st, st i nästa m) , upprepa ( - ) 6 

gånger till, [den sista st hamnar i sista st innan hörnet, 7 lmb totalt], (2 st, 3 lm, 2 st) i samma lmb, st i 

första st, (1 lm, hö st, st i nästa m) upprepa ( - ) totalt 7 gånger. * Upprepa föregående från början till 

slutet av varvet, slut varvet med sm. [det ska vara 7 lmb efter varje hörn och på båda sidor av de 2 

centrala st. Foto 17] 

 

Maskantal: 34 m per sida och 3-lmb per hörn  

 
[Foto 17]       

 

Varv 16. 3 lm, RBhst i varje st, hst i varje lmb. (2hst, 2 lm, 2 hst) i hörn-lmb. Slut varvet med sm. [Foto 18] 

 

Maskantal: 18 hst och 20 RBhst per sida och 2-lmb per hörn  

 
[Foto 18]       

 

Fäst garnändarna på avigsidan av ditt arbete, ånga och plantorka. [Färdig ruta: Foto 19]  
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[Foto 19]       
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Epilog 
Jag fick inspiration till denna ruta från min hemtrakt. Imatra-forsarna är ett fantastiskt sceneri, och jag kan 

bara föreställa mig hur det var förr i tiden, när Vouksi ännu inte var tämjd. Mitten av rutan beskriver det 

böljande vattnet. De extra långa stolparna som uttrycker virvlarna från forsarna har jag aldrig sett förut 

någonstans. Jag hoppas att du har haft roligt när du virkade detta mönster.  

 

 

 

 

 

Foto Seija Ervelius 


