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Kalevala CAL – Square  

Ilmatar (en oskuldsfull luftande) av Sari Åström 
 
Detta virkmönster på en ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en 
virkad filt som baseras på Kalevalamytologin. Den har skapats som en tribut för att ära Finlands 100-årsdag av 
självständighet. Allmän information och länkar till alla mönster på rutor som ingår i filten hittas i Kalevala Cals 
informationstext på bloggen Arteeni: http://www.arteeni.fi/kalevalacal 
 
Grattis på hundraårsdagen mitt gamla hemland! 
 

Ilmatar (en oskuldsfull luftande) 

Ilmatar är jungfrun i Kalevaladikterna. En jungfru från himlen som har skapat världen. Hon var trött på att vara uppe 

i himlen, nedsteg till havet och blev gravid med vinden. Denna virkade ruta respekterar den utsökta feminina Ilmatar 

och hennes blomning, lika väl som luften i skyn och vinden. Trevlig virkning!  

 

Material 

 Menita Lasse garn, virknål och informationen om virkfasthet som star på Kalevala Cals informationssida.  

 Stoppnål för att fästa ändar, och  

 sax.  

Detta mönster formar en nästan perfekt ruta så du kan dra lite i den när du virkar den för att den ska hålla formen, 

men du behöver inte göra själva blockningen förrän du satt ihop rutorna.  

 

Förkortningar och förklaringar 

 

v varv 

m maska 

lm/lmb luftmaska/luftmaskbåge 

sm smygmaska 

fm fast maska 

dst3tills 3 dubbelstolpar som virkas tillsammans 

st-kl kluster av stolpar (virka 3 st tillsammans i samma maska) 

dst-kl kluster av dubbelstolpar (virka 3 dst tillsammans i samma maska)   

3dst-kl kluster av 3-dubbelstolpar (virka 3 3-dst (3 omslag på nålen) tillsammans i samma maska) 

Rbfm Relieffastmaska bakifrån (fm virkas i varvet under, runt maskan bakifrån, runt den nedre delen 

av maskan) 

ytlig RBfm Virkas runt toppen av maskan bakifrån på maskan under, där du vanligtvis gör en reliefmaska i 

fm, (sätt i virknålen bakifrån och fram under ”V-formen” på maskan, omslag och dra upp en ögla 

genom båda ”V-formerna”, omslag och dra garnet genom de två öglorna.  

Rffm Relieffastmaska framifrån (fm virkas i varvet under, runt maskan framifrån) 

Rbhst Reliefhalvstolpe bakifrån (hst virkas i varvet under, runt maskan bakifrån) 

Rfst                           Reliefstolpe framifrån (st virkas i varvet under, runt maskan framifrån) 

 

** Repetera instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. Detta är normalt en repetition för en 
hel sida och kommer att bestå av flertalet instruktioner. 
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[ ] Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras. 
Detta är ett mindre antal repetitioner.  
 
Copyright: 

Jag Sari Åström äger alla rättigheter till detta mönster, bilder och instruktioner. Kopiera, reproducera eller distribuera 

inte detta mönster, varken i sin helhet eller i delar. Du kan dela länken om du vill dela mönstret. Du kan sälja en färdig 

produkt som du gjort, men var snäll och nämn mig som designer. Tack! 

 

 

Mönstret är skrivet i två delar: första delen för en enfärgad ruta och andra delen för en flerfärgad. 

ILMATAR - ENFÄRGAD 

Gör en magisk ring. 

Varv 1.         1 lm (räknas inte som en m), 8 fm i den magiska ringen, slut varvet med en sm i den första sc.  

Maskantal: 8 fm 

 

Varv 2.           Gör ett st-kluster (som börjas med 2 lm vilka räknas som första st i klustret), 3 lm, *st-kl, 3 lm*, 

upprepa *-* ytterligare 6 gånger, slut varvet med en sm i den första st (notera: slut varvet i TOPPEN av 

st-kl). 

 

Maskantal: 8 x (st-kl, 3-lmb) 
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Varv 3.  1 lm (räknas inte som en m), *RFfm runt toppen på st-kl, (hst, 2 st, 1 

lm, 2 st, hst) i lmb*, upprepa *-* varvet ut, slut varvet med en sm i 

den första RFfm.  

Maskantal: 8 x (RFfm, 2 hst, 4 st, 1 lm) 

 
 

Varv 4.  Gör 3 sm för att komma till mitten av blombladet, 1 lm (räknas inte som en m), *fm i lmb, 7 lm*, 

upprepa *-* varvet ut, slut varvet med en sm i den första fm. 

 

Maskantal: 8 x (fm, 7 lm) 

 
 

Varv 5.  1 lm (räknas inte som en m), * RFfm runt fm, 7 fm i lmb* upprepa *-* varvet ut, slut varvet i den första 

RFfm genom att ta ut virknålen ur öglan, sätt virknålen genom första RFfm bakifrån och framåt, sätt 

tillbaka öglan på nålen, dra den igenom till baksidan av ditt arbete.  

 

Maskantal: 8 x (RFfm, 7 lm) 
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Varv 6.  2 lm (räknas inte som en m), RBhst i alla m, (första m görs i RFfm på föregående v), slut varvet med en 

sm i den första RBhst. 

 

Maskantal: 64 RBhst 
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Varv 7.  1 lm (räknas inte som en m), *fm (gör den i samma m som du slöt 

föregående varv), 3 lm, hö 2 m, fm, 4 lm, hö 3 m, dst-kl, 4 lm, 3dst-kl, 

4 lm, dst-kl, 4 lm, hö 3 m, fm, 3 lm, hö 2 m*, upprepa *-* 4 gånger, 

slut varvet med en sm i den första fm. 

 

Maskantal per sida: 3 fm, 2 x 3-lmb, 4 x 4-lmb, 2 x dst-kl, 3-dst i hörnet.   

 

 

 

 

Varv 8. 1 lm (räknas inte som en m), *RFfm runt fm, 2 fm i 3-lmb, RFfm runt fm, 3 fm i lmb, RFfm runt kl, 4 fm i 

4-lmb, (RFfm, 2 lm, RFfm) runt 3dst-kl, 4 fm i 4-lmb, RFfm runt kl, 3 fm i 4-lmb, RFfm runt fm, 2 fm i 3-

lmb* upprepa *-* 4 gånger. 

Slut varvet i den första RFfm genom att dra upp en ögla från baksidan av arbetet, som i varv 5.  

 

Maskantal per sida: 18 fm, 7 RFfm, 2-lmb i hörnen 
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Varv 9. 1 lm (räknas inte som en m), RBfm i nästa 13 m (första RBfm virkas i RFfm), *(fm, 2 lm, fm) i lmb i 

hörnet, RBfm i nästa 25 m, *, upprepa *-* ytterligare 2 gånger, (fm, 2 lm, fm) i hörnets lmb, RBfm i 

nästa 12 m, slut varvet med en sm i den första RBfm.  

 

Maskantal per sida: 25 RBfm, 2 fm, 2-lmb i hörnet 
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Varv 10. Gör sm i nästa 2 m för att bära garnet vidare, börja med 3 lm (räknas som första dst i dst3tills), gör 

färdigt denna dst3tills, (2 lm, dst3tills) 3 gånger, 6 lm (hörn), *(dst3tills, 2 lm) 9 gånger, 4 lm i lmb i 

hörnet*, upprepa *-*  ytterligare 2 gånger, (dst3tills, 2 lm) 5 gånger, slut varvet med en sm i den första 

dst3tills. 

 

Maskantal per sida: 9 x dst3tills, 8 x 2-lmb, 6-lmb i hörnet 

 

 

Varv 11. 2 lm (räknas inte som en m), RFst runt samma dst3tills, 2 st i lmb, (RFst runt dst3tills, 2 st i lmb) 2 

gånger, RFst runt sista dst3tills, *(4 st, 3 lm, 4 st) i 6-lmb i hörnet, (RFst runt dst3tills, 2 st i lmb) 8 

gånger, RFst runt sista dst3 tills*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger, (4 st, 3 lm, 4 st) i lmb i hörnet, (RFst 

runt dst3tills, 2 st i lmb) 5 gånger. Slut varvet i den första RFst genom att dra upp en ögla från baksidan 

av arbetet, som i varv 5. 

Maskantal per sida: 9 RFst, 8 x 2 st, 2 x 4 st, 3-lmb i hörnet 
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Varv 12.  1 lm (räknas inte som en m), ytlig RBfm i nästa 14 m, (Notera: första ytliga RBfm görs i RFst som är 

placerad i toppen av dst3tills (varv 10). (se förklarningarna på maskorna ovan).  

*(2 fm, 2 lm, 2 fm) i lmb i hörnet, ytlig RBfm i nästa 33 m*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger, *(2 fm, 2 

lm, 2 fm) i lmb i hörnet, ytlig RBfm i nästa 19 m, slut varvet med en sm i den första RBfm.  

 

Maskantal per sida: 33 ytliga RBfm, 4 fm, 2-lmb i hörnet 
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Varv 13.  3 lm (räknas som en st), st i nästa 15 m, *(st, 3 lm, st) i lmb i hörnet, st i nästa 37 m*, (notera: glöm inte 

den delvis gömda maskan efter hörnet). Upprepa *-* ytterligare 2 gånger, (st, 3 lm, st) i lmb i hörnet, st 

i nästa 22 m. Slut varvet med en sm i den 3e lm i lmkedjan. Klipp av tråden och fäst ändarna. 

 

Maskantal per sida: 39 st, 3-lmb i hörnet 
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FLERFÄRGAD ILMATAR 

Det här instruktionerna använder de officiella färgerna i Kalevala CAL. Du kan välja 

dina egna färger.  

 

Kalevala CAL färger med Menita Lasse garn:   

Färg 1 = olive green 9963 

Färg 2 = purple 757 

Färg 3 = magenta 8755 

Färg 4 = dark grey 203 

 

 

Gör en magisk ring. 

Varv 1. Färg 1 1 lm (räknas inte som en m), 8 fm i den magiska ringen, slut varvet med en sm i den första fm. 

Klipp av och fäst tråden. 

Maskantal: 8 fm 

 

Varv 2. Färg 2 Börja med en stående st för att göra ett kluster, *st-kl, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut, slut varvet 

med en sm i den första st (notera: slut varvet i TOPPEN av st-kl, inte i lm som sluter kl), klipp av och 

fäst tråden. 

 

Maskantal: 8 x (st-kl, 3-lmb) 

 

http://www.arteeni.fi/


Ilmatar – Sari Åström   
 

   © 2017 Sari Åström, all rights reserved 
  www.arteeni.fi  
 

Varv 3. Färg 3 Börja med en stående m: *RFfm runt toppen på st-kl, (hst, 2 st, 1 

lm, 2 st, hst) i lmb*, upprepa *-* varvet ut, slut varvet med en sm i 

den första RFfm, klipp av och fäst tråden. 

Maskantal: 8 x (RFfm, 2 hst, 4 st, 1 lm 

 
  

Varv 4. Färg 4 Börja med en stående m: *fm i lmb, 7 lm*, upprepa *-* varvet ut, slut varvet med en sm i den 

första fm. 

 

Maskantal: 8 x (fm, 7 lm) 

 
 

 

Varv 5.  1 lm (räknas inte som en m), * RFfm runt fm, 7 fm i lmb* upprepa *-* varvet ut. Slut varvet i den 

första RFfm genom att ta ut virknålen ur öglan, sätt virknålen genom första RFfm bakifrån och 

framåt, sätt tillbaka öglan på nålen, dra den igenom till baksidan av ditt arbete (bild 1).  

 

Maskantal: 8 x (RFfm, 7 lm) 
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Varv 6. 2 lm (räknas inte som en m), RBhst i alla m, slut varvet med en sm i den första RBhst. Klipp av och 

fäst tråden. 

 

Maskantal: 64 RBhst 
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Varv 7. Färg 1 Börja med en stående m i valfri m ovanför fm på varv 4 *fm, 3 

lm, hö 2 m, fm, 4 lm, hö 3 m, dst-kl, 4 lm, 3dst-kl, 4 lm, dst-kl, 4 

lm, hö 3 m, fm, 3 lm, hö 2 m*, upprepa *-* ytterligare 3 gånger, 

slut varvet med en sm i den första fm.  

 

Maskantal per sida: 3 fm, 2 x 3-lmb, 4 x 4-lmb, 2 x dst-kl, 3-dst i hörnet.   

 
 

Varv 8. Färg 4 Börja med en stående m i valfri fm i mitten på föregående varv: *RFfm runt fm, 2 fm i 3-lmb, RFfm 

runt fm, 3 fm i 4-lmb, RFfm runt kl, 4 fm i 4-lmb, (RFfm, 2 lm, RFfm) runt 3dst-kl, 4 fm i 4-lmb, RFfm 

runt kl, 3 fm i 4-lmb, RFfm runt fm, 2 fm i 3-lmb* upprepa *-* 4 gånger. Slut varvet i den första 

RFfm genom att dra upp en ögla från baksidan av arbetet, som i varv 5.  

 

Maskantal per sida: 18 fm, 7 RFfm, 2-lmb i hörnen 

 
 

Varv 9. 1 lm (räknas inte som en m), RBfm i nästa 13 m (första RBfm virkas i RFfm), *(fm, 2 lm, fm) i lmb i 

hörnet, RBfm i nästa 25 m, *, upprepa *-* 3 gånger, (fm, 2 lm, fm) i hörnets lmb, RBfm i nästa 12 m, 

slut varvet med en sm i den första RBfm. Klipp av och fäst tråden. 
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Maskantal per sida: 25 RBfm, 2 fm, 2-lmb i hörnet 

 
 

Varv 10. Färg 3 Börja med en stående m i första fm på valfri sida *(dst3tills, 2 lm) 9 gånger, 4 lm (hörn)*, upprepa 

*-* 4 gånger, slut varvet med en sm i den första dst3tills. Klipp av och fäst tråden. 

 

Maskantal per sida: 9 x dst3tills, 8 x 2-lmb, 6-lmb i hörnet 

 
 

Varv 11. Färg 2 Börja med en stående m i valfritt hörn: *(4 st, 3 lm, 4 st) i lmb i hörnet, (RFst runt dst3tills, 2 st i 

lmb) 8 gånger, RFst runt sista dst3tills*, upprepa *-* 4 gånger. Slut varvet med en sm i den första 

RFst. Klipp av och fäst tråden. 
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Maskantal per sida: 9 RFst, 8 x 2 st, 2 x 4 st, 3-lmb i hörnet 

 
 

Varv 12. Färg 4 Börja med en stående m i valfritt hörn: *(2 fm, 2 lm, 2 fm) i lmb i hörnet, (för beskrivning av ytlig 

RBfm, se förklaringar i början), ytlig RBfm i nästa 33 m*, upprepa *-* 4 gånger, slut varvet med en 

sm i den första RBfm. Klipp av och fäst tråden. 

 (Notering: se bilderna på varv 12 av den ENFÄRGADE rutan för att få mer information om ytliga 

RFfm). 

 

Maskantal per sida: 33 ytliga RBfm, 4 fm, 2-lmb i hörnet 

 
 

Varv 13.  3 lm (räknas som en st), st, *(st, 3 lm, st) i lmb i hörnet, st i nästa 37 m*. upprepa *-* 3 gånger, (st, 3 

lm, st) i lmb i hörnet, st i nästa 35 m. Slut varvet med en sm i den 3e lm i lmkedjan. Klipp av tråden och 

fäst ändarna. 
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Maskantal per sida: 39 st, 3-lmb i hörnet

 
 

Det har varit en stor glädje för mig att designa Ilmatarrutan. Förhoppningsvis kommer du också att 

tycka mycket om att virka den!   

 

Xx 

Sari 

http://www.arteeni.fi/

