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Joukahainen suossa 
 

 
 
 
 
Kalevalan kolmannessa runossa nuori Joukahainen haastaa vanhan Väinämöisen:  
 
Silloin nuori Joukahainen sanan virkkoi, noin nimesi: 

 

"Vähä on miehen nuoruuesta, nuoruuesta, vanhuuesta! 

 

Kumpi on tieolta parempi, muistannalta mahtavampi, 

sep' on tiellä seisokahan, toinen tieltä siirtykähän. 

Lienet vanha Väinämöinen, laulaja iän-ikuinen, 

ruvetkamme laulamahan, saakamme sanelemahan, 

mies on miestä oppimahan, toinen toista voittamahan!" 
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Yleistä 
Joukahainen suossa -ruudun ohje on osa projektia, jossa on suunniteltuna Kalevala-aiheinen virkattu 
torkkupeitto Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Kalevala CAL on usean suunnittelijan ja testivirkkajan 
yhteistyön tulos. Yleistiedot ja linkit muihin osiin löytyvät Arteenin blogista Kalevala CAL info -postauksesta. 
 
 
 
 
Lanka: Lasse Menita 
värit: petroli 8962  
          oliivi 9963  
          metsänvihreä 8947    
          tummanharmaa 203 
          syklaami 8755 
 
 
 
 
Kerroksen aloittava pylväs (pitkä pylväs, ks) tehdään joko 3 ketjusilmukalla (4kjs, 1kjs) tai itsenäisellä aloitus 
pylväällä. Ohjeessa aloituspylväs on merkitty normaalisti p, eikä tätä mainita erikseen enää myöhemmin. 
 
* *, tai ( ) kertovat toistettavan alueen 
[ ] sisältävät kulman  
 
ps= piilosilmukka   KEp= kohovirkattu pylväs edestä 
kjs= ketjusilmukka   KTp= kohovirkattu pylväs takaa 
ks= kiinteäsilmukka   ERpp= etureunaan virkattu pitkä pylväs 
p= pylväs    KEpp= kohovirkattu pitkä pylväs edestä 
pp= pitkä pylväs   KTks= kohovirkattu kiinteäsilmukka takaa 
puolip= puolipylväs   hy= hyppää yli seuraava silmukka 
 
 
 
Erikoissilmukat: 

Taiteks= taitekiinteäsilmukka: vie koukku edellisen kerroksen pitkän 
pylvään takareunan läpi ja saman pylvään takareunan läpi, johon 
pitkä pylväs on kiinnitetty (3 lenkkiä koukulla), vedä lanka läpi 
kahdesta, koukulla kaksi lenkkiä, vedä lanka läpi molemmista. Kts. 
Kuva 1. 
 
Pidpp= pidennetty pitkä pylväs: kaksi langankiertoa koukulle, vie 
koukku läpi kjs-lenkistä, ota lanka koukulle (4 lenkkiä koukulla), vedä 
lanka läpi yhdestä lenkistä, sitten vielä kolme eri kertaa kahdesta 

lenkistä. 
 
 
 
 

Kuva 1, Taiteks 

http://www.arteeni.fi/single-post/Kalevala-CAL-info-fi
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1. Tee aloituslenkki petrolilla 8962 langalla  
(2p, kjs) 8 kertaa, sulje ensimmäiseen pylvääseen. 
Älä kiristä liian tiukalle, jatka samalla langalla. 
Yhteensä 16p, 8kjs.  

 
2. Jatka samalla langalla 

   (2p, 2p kjs-lenkkiin) toista 8 kertaa, sulje ensimmäiseen pylvääseen. 
Katkaise lanka ja päättele hyvin, tämä kannattaa tehdä vaikka tekisit yksivärisen 
Yhteensä 32p. 

 
3. Vaihda metsänvihreä 8947 lanka, aloitus mihin tahansa pylvääseen 

(3ERpp, 2ERpp samaan silmukkaan) 8 kertaa. 
Huomaamattomamman liitoksen saat, jos teet itsenäisenä aloituksena etureuna pitkän 
pylvään, älä sulje kerrosta. 
Yhteensä 40ERpp. 

 
4.  Jatka suoraan samalla langalla taiteks 40 kertaa 

Kun silmukassa on kaksi ERpp:stä samassa silmukassa, tee taiteks molemmista pp:stä 
samaan silmukkaan.  

 Sulje kerros ps ensimmäiseen taiteks. 
Katkaise lanka ja päättele hyvin. 
Yhteensä 40 taiteks (40ks). 
 

5. Vaihda oliivi 9963 lanka, aloitus mihin tahansa taiteks:aan  
*[pp,Pidpp,pp] samaan silmukkaan [muodostaa kulman]  2p, 2puolip, ks, 2puolip, 2p,*  
toista 4 kertaa. 

 Sulje kerros ps ensimmäiseen pitkään pylvääseen. 
 Yksi sivu sisältää kulman [pp,Pidpp,pp], 4p, 4puolip, 1ks. 
 

6. Siirry piilosilmukalla kulman pidennettyyn pitkään pylvääseen samalla langalla 
*[p, 3kjs, p] samaan silmukkaan, (hy1, kjs, p) 5 kertaa, kjs, hy1* toista 4 kertaa. 

 Sulje kerros ps ensimmäiseen pylvääseen. 
Katkaise lanka ja päättele hyvin. 
Yksi sivu sisältää kulman [p, 3kjs, p], 6kjs, 5p. 

 
7. Vaihda metsänvihreä 8947 lanka, aloitus kulman ketjulenkkiin   

*[ks, 2kjs, ks] kulmaan, (KTks pylvääseen, pp ed krs ylihypättyyn silmukkaan kjs-lenkin 
edestä) 6 kertaa, KTks* toista 4 kertaa. 
Sulje kerros ps ensimmäiseen ks:aan. 
Katkaise lanka ja päättele hyvin. 
Yksi sivu sisältää kulman [ks, 2kjs, ks], 7KTks, 6pp. 
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8. Vaihda oliivi lanka 9963, aloitus kulman ketjulenkkiin 
*[2p, 3kjs, 2p] kulmaan, p, kjs, hy1, 5p, kjs, hy1, 5p, kjs, hy1, p* toista 4 
kertaa. 
Sulje kerros ps ensimmäiseen pylvääseen. 
Katkaise lanka ja päättele hyvin.  
Yksi sivu sisältää kulman [2p, 3kjs, 2p], 12p, 3kjs.  

 
9. Vaihda metsänvihreä 8947 lanka, aloitus kulman ketjulenkkiin 

*[2p, 3kjs, 2p] kulmaan, p, KEp, 2p, (5kjs, hy5, ks kjs-lenkkiin, käännä työ, 6puolip juuri 
tehtyyn kjs-lenkkiin, käännä työ, 5pp äsken ylihypättyihin viiteen pylvääseen puolipylväiden 
takaa, p samaan kjs-lenkkiin ks kanssa) toista ( ) kerran, p, KEp, p* toista 4 kertaa. 
Sulje kerros ps ensimmäiseen pylvääseen. 
Katkaise lanka ja päättele hyvin. 
Yksi sivu sisältää kulman [2p, 3kjs, 2p], 7p, 2KEp, 10pp, 12puolip, 2ks.  

 
10. Vaihda oliivi 9963 lanka, aloitus kulman ketjulenkkiin 

*[2p, 3kjs,2p] kulmaan, 3p, KEp, 2p, 3ks joista ensimmäinen pp:een, 3puolip, 3ks joista 
ensimmäinen pp:een, 3puolip, p, KEp, 3p* toista 4 kertaa. 
Sulje kerros ps ensimmäiseen pylvääseen. 
Yksi sivu sisältää kulman [2p, 3kjs, 2p], 9p, 2KEp, 6ks, 6puolip. 

 
11. Vaihda tummanharmaa 203 lanka, aloitus kulman ketjulenkkiin 

 *[2p, 3kjs, 2p] kulmaan, 5p, KEp, 15p, KEp, 5p* toista 4 kertaa. 
Sulje kerros ps ensimmäiseen pylvääseen. 
Katkaise ja päättele lanka hyvin, tämä kannattaa tehdä vaikka tekisit yksivärisen. 
Yksi sivu sisältää kulman [2p, 3kjs, 2p], 25p, 2KEp. 
 

12. Vaihda metsänvihreä 8947 lanka, aloitus kulman ketjulenkkiin  
*[2p, 3kjs, 2p] kulmaan, (KTp, KEpp) 15 kertaa, KTp* toista 4 kertaa. 
Sulje kerros ps ensimmäiseen pylvääseen. 
Katkaise ja päättele lanka hyvin. 
Yksi sivu sisältää kulman [2p, 3kjs, 2p], 16KTp, 15KEpp. 

 
13. Vaihda tummanharmaa 203 lanka, aloitus kulman ketjulenkkiin  

*[2p, 3kjs, 2p] kulmaan, 35p* toista 4 kertaa. 
Sulje kerros ps ensimmäiseen pylvääseen. 
Katkaise ja päättele lanka hyvin. 
Yksi sivu sisältää kulman [2p, 3kjs, 2p], 35p. 
 
 

Palasi on valmis ilman, mutta ilman Joukahaista  
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Joukahaisen teko värillä syklaami 8755 
 
Taita pala kaksinkerroin 

 Aloitus kahden ensimmäisen kerroksen keskuspylvään ympäri. 
3ks, 2kjs, hy keskusta, 3ks toiselle puolelle kahden pylvään ympäri,  
käänny, 3ks edellisten kiinteiden silmukoiden ympäri,  
tee 2kjs-lenkkiin: ps, 2kjs, 5p yhteen, 2kjs, ps  
3ks kiinteiden silmukoiden ympäri. 
Katkaise lanka ja päättele hyvin. 

Erikoissilmukka: 
5p yhteen= tee viisi pylvästä viimeistä langanvetoa vaille valmiiksi, koukulla 6 lenkkiä, vedä 
lanka kaikkien läpi. 

 
 
Nyt palasi Joukahainen suossa on valmis kokonaisuudessaan  


