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KALEVALA-CAL 

VÄINÄMÖINEN – Sätta ihop rutorna 
Sari Åström 

 

 

 

Du kan sätta ihop rutorna i din Kalevala CAL filt på två sätt. Antingen allt eftersom du virkar rutorna eller alla på en 

gång i slutet, antingen efter den layout som presenterats eller efter din egen layout. Ihopsättningen görs i två varv 

med tunnare garn (i garnpaketen: Pia garn), vilket gör din filt generellt sett mjukare och lättare. På det första varvet 

virkar du runt en ruta med ytliga relieffastmaskor bakifrån (ytlig RBfm). På första varvet kommer antalet maskor att 

matchas lika mot varandra. På andra varvet kommer rutorna att sättas ihop med varandra. Ihopsättningen är 

kanske inte den lättaste uppgiften, men det är värt mödan. Ihopsättningen skapar en vacker bakgrund för att lyfta 

fram rutorna som huvudpersoner. Sen kommer ihopsättningen och kanten göra hela filten till en enhet.  

 

Notera: 
Du kan använda olika garn av olika tjocklek för ihopsättningen, men notera att skillnaden mellan garnet i rutorna 

och garnet i ihopsättningen inte ska vara varken för stor eller för liten. Om skillnaden mellan garnen är för stor, kan 

kanten bli för tight. Om ihopsättningen görs av garn med samma tjocklek som garnet i rutorna, kan det första 

varvet på ihopsättningen och de sista varven på kanten blir stelt och vågigt. Besök gärna  Kalevala CAL information 

för information om garn och mönster i CALen mm…. 

Om du använder de officiella Kalevala CAL garnen, Lasse och Pia, kan du byta ner storlek på virknålen ett halvt 

nummer eller använda den storlek på virknålen som baseras på garnet och din virkfasthet.  

http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_d8eb1424d7754e1b81987f55fdee07d2.pdf
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I denna information kommer det först ett mönster hur kanten på rutan görs och sedan 

hur rutorna sätts ihop. Första varvet är samma för alla rutor och på andra varvet beskrivs hur du antingen bara 

sätter ihop sidorna men även hur hörnen sätts ihop. Hörnet på rutan sätts ihop DIAGONALT och enbart till ett 

hörn av rutan som redan satts ihop. Vid denna del kommer de yttersta hörnen av filten vara fria (ingen 

ihopsättning), tills kanten görs.   

Maskor och förkortningar:  
 lm  luftmaska 

 sm   smygmaska 

 fm  fast maska 

 ytlig RBfm ytlig relieffastmaska bakifrån:  

fm virkas RUNT toppen av maskan på föregående 

varv. Sätt i virknålen bakifrån till framsidan under “V-

formen” på maskan, omslag och dra upp en ögla, 

omslag och dra garnet igenom de två öglorna. 

 hö  hoppa över maska  

 

Ledtrådar 
 (…) Repetera instruktioner mellan parenteser det 

antal gånger som specificeras. 

 

*_* 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.

 

Copyright: 
Jag, Sari Åström, äger rättigheterna till detta mönster, bilder och instruktioner. Var snäll och kopiera, reproducera eller 

distribuera inte detta mönster varken i sin helhet eller i delar. Du kan dela länken www.arteeni.fi/kalevalacal om du vill dela 

mönstret. Du kan sälja en produkt som du gjort själv men var snäll och nämn mig som designer. Bara för personligt bruk. Tack! 

Väinämöinen – Mönster för att sätta ihop rutorna  

Virka kanten runt rutan 
V 1  Anslut garnet med en stående fm i valfri hörn-lmb, fm i samma lmb. *totalt 45 Ytliga RBFm i nästa m 

per sida, öka antalet ytliga RBfm genom att göra två RBfm i samma m så många gånger som skrivs i 

tabellen nedan. 4 fm i hörn-lmb. * Upprepa * - * totalt 4 gånger, uteslut de sista 2 fm i repetitionen, 

slut varvet med en sm i 1a fm.  

 

Maskantal per sida: 45 ytliga RBfm och 4 fm i hörn-lmb 

 

Bild: I den illustrerade bilden så representerar den blå ytan en sida av rutan med hörn-lmb. Grön X är 

fm och röd X är ytliga RBfm. Det är totalt 45 ytliga RBfm per sida och du måste öka olika antal maskor 

på varje ruta. (se tabellen nedan). Notera att det totala maskantalet per sida är 49. 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Tabell: Antal maskor som ökas på de ytliga RBfm för varje ruta; målet är att ha 45 ytliga RBfm på varje sida 

(och 4 fm i varje hörn) 

# Designer Rutans namn (FIN) Rutans namn (EN) 

st 
maskor 
per sida 

Ökning av 
ytliga 
RBfm 

1 Sari Åström Ilmatar Ilmatar  39 6 

2 Taina Tauschi Sotkan pesä Bluebill's Nest 39 6 

3 Soile Olmari Maailman synty Birth of the World 36 9 

4 Susku Öysti Kätketty aurinko Hidden Sun 38 7 

5 Maija-Leena Siuvatti Iso tammi Big Oak, the World Tree 40 5 

6 Maarit Leinonen Pohjan akka Hostess of Pohja 39 6 

7 Mirva Nikkanen Lemminkäinen Lemminkäinen 39 6 

8 Anne Vierimaa Ahto Ahto, King of All Waters 39 6 

9 Tuula Kyrölä Kalevalan meri The Kalevala Sea 39 6 

10 Taina Tauschi Väinölän viljavat vainiot Fertile Fields of Väinölä 38 7 

11 Taina Ilvonen Joukahainen suossa Joukahainen in the Swamp 39 6 

12 Soile Olmari Kasvun ihme Miracle of Growth 36 9 

13 Seija Ervelius 
Ei ole Vuoksen 
voittanutta… Nothing conquers the Vuoksi 38 7 

14 Marika Nordling Sammon taonta Forging the Sampo 37 8 

15 Arni Oksanen Tuonelan Joutsen Swan of Tuonela 40 5 

16 Johanna Nuorela Neidon kehrä Maiden´s Spindle 40 5 

17 Heli Isoniemi Nuotiovalkea Fire and Light 38 7 

18 Taina Tauschi Pohjolan häät The Pohjola Wedding 38 7 

19 Annika Yrjölä Tellervo Tellervo 39 6 

20 Milla Elo Tapio Tapio 37 8 

21 Tuula Kyrölä Lintukoto Bird Home 38 7 

22 Taina Tauschi Marjatta Marjatta 39 6 

23 Anne Vierimaa Kantele Harp 39 6 

24 Marika Nordling Sammon ryöstö The theft of Sampo 38 7 

  Sari Marttila Lönnrot Lönnrot 39 6 

  Anne Vierimaa Pohjolan väki  The People of Pohjola 37 8 

 Seija Ervelius Sormet sormien lomahan Fingers into Curves of Fingers 38 7 

  Maija-Leena Autio Hirven hiihto   37 8 
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V 2 *(5 lm, hö 2 m, sm) 16 gånger, 7 lm, sm*. Upprepa * - * totalt 4 gånger, klipp av och fäst garnet. 

Notera: 7-lmb i hörnet startar från den 2a fm och slutar i den 3e fm av fm i hörnet, hoppa inte över 

maskor i hörnet. Hoppa över 2 fm på sidorna.  

Maskantal per sida:  16 x 5-lmb och 7-lmb i hörnet 

 

 

Bild: I den illustrerade bilden representerar  en lm. I hörnets 7-lmb och på sidans 5-lmb.   

 

Sätta ihop rutorna 
V 1  Som ovan 

V 2 Lägg ihop rutorna när du sätter ihop den andra sidan av rutan. Lägg rutorna med rätsidorna utåt och 

sida vid sida:  

 

1a sidan: (5 lm, hö 2 m, sm) totalt 16 gånger, 7 lm, sm 

 

2a sidan: [(2 lm sm i motsvarande lmb på rutan som ska sättas ihop, 7-lmb i hörnen kommer att 

anslutas senare, 2 lm), hö 2 m, sm] totalt 16 gånger, 7 lm, sm (anslut inte hörn-lmb än) 

 

Fortsätt att virka de resterande sidorna: 

*(5 lm, hö 2 m, sm) totalt 16 gånger, 7 lm, sm *. Upprepa * - * en gång till, klipp av tråden och fast 

ändarna.  

 

Bild: I den illustrerade bilden är  en lm och  är en sm. Hörn-lmb lämnas utan att anslutas än så länge.  
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Sätta ihop hörnen 
V 1  Som ovan  

V 2 Lägg ihop rutorna när du sätter ihop den andra sidan av rutan. Lägg rutorna med rätsidorna utåt och 

sida vid sida:  

 

[(2 lm, sm i motsvarande lmb på rutan som ska sättas ihop, 2 lm), hö 2 m, sm] totalt 16 gånger, 

 

I hörnen som ska sättas ihop, istället för 7 lm: 

[3 lm, gör en sm i 7-lmb på motsatt hörn, 3 lm] 

 

Notera: anslut inte andra hörn som inte har en ruta att ansluta till.  

 

Fortsätt att virka de resterande sidorna: 

*(5 lm, hö 2 m, sm) totalt 16 gånger, 7 lm, sm *. Upprepa * - * en gång till, klipp av tråden och fäst 

ändarna.  

 

Bild: I den illustrerade bilden är  en lm och  är en sm. Hörn-lmb ansluts till motsatt hörn med en sm 

och rutan direkt bredvid ansluts inte än.  

 

Sätta ihop hörnen över den tidigare diagonala anslutningen 
V 1  Som ovan  

V 2 Lägg ihop rutorna när du sätter ihop den 2a och den 3e sidan av rutan. Lägg rutorna med rätsidorna 

utåt och sida vid sida  

 

[(2 lm, sm i motsvarande lmb på rutan som ska sättas ihop, 2 lm), hö 2 m, sm] totalt 16 gånger,  

 

I hörnen som ska sättas ihop, istället för 7 lm: 

[3 lm, gör en sm i 7-lmb på motsatt hörn OCH över den tidigare diagonala anslutningen, 3 lm] 
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Fortsätt att virka de resterande sidorna: 

*(5 lm, hö 2 m, sm) totalt 16 gånger, 7 lm, sm *. Upprepa * - * en gång till, klipp av tråden och fäst 

ändarna.    

 

      
                                                               

Bild: I den illustrerade bilden är  en lm och  är en sm. Hörn lmb ansluts till motsatt hörn med en sm 

på ett sådant sätt så den tidigare anslutningen kommer innanför sm. Bilden ovan visar att anslutningen 

blir nätt och vacker.  
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Layout av rutorna 
Provfiltarna har satts ihop i samma ordning som bilden nedan visar (siffrorna visar på rutans nummer). Du kan göra 

din egen layout om du vill. Det är möjligt att byta ut huvudrutorna mot bonusrutor eller att virka en favoritruta mer 

än en gång. Var snäll och notera att om du ändrar i den givna layouten kan vissa färger ta slut då garnpaketen är 

beräknade för 24 rutor. Du kan göra din filt mindre eller större genom att ändra på antalet rutor, men notera än en 

gång att detta mönster för att sätta ihop rutorna och för kanten är designat för ett jämnt antal rutor per sida.  

När rutorna har satts ihop, så är det hörn-lmb på de yttersta rutorna som fortfarande inte är ihopsatta (markerade 

med orange på bilden nedan). Dessa hörn kommer att sättas ihop senare, när kanten görs.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips: Dela dina rutor på sociala media och använd hashtag #KalevalaCAL eller 

#kalevalacal_vainamoinen. 
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3.                    6.                     11.                    14.                   19.                   22. 

 

 

4.                    5.                     12.                     13.                   20.                   21. 


