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                              KALEVALA-CAL 

MARJATTA 
Taina Tauschi  

 

    😅     

 

        Kirkui marjanen mäeltä, 

Puolukkainen kankahalta: 

”Tule, neiti, noppimahan, 

Punaposki, poimimahan, 

Tinarinta, riipimähän, 

Vyö vaski, valitsemahan, 

Ennekuin etana syöpi, 

Mato musta muikoavi!” 

(50. runo, 81–82) 

Marjatta oli perheensä kaunis ja kaino kuopus, joka tuli raskaaksi puolukasta. Raskautensa takia Marjatta joutui 

perheensä hylkäämäksi ja synnytti metsän keskellä, vain eläimet seuranaan, isättömän, mutta komean ja kauniin 

poikalapsen. Väinämöinen koki lapsen uhkaksi ja halusi surmata pojan ja hukuttaa hänet suon silmään. 

Kaksiviikkoinen lapsi alkoi kuitenkin yllättäen puhua ja syyttää Väinämöistä Ainon kohtalosta. Väinämöinen 

ymmärsi, että lapsi tiesi hänen salaisuutensa ja tunsi kohdanneensa voittajansa. Väinämöinen säästi Marjatan pojan 

hengen ja pojasta kasvoi Karjalan kuningas. 

Inspiraation tähän ruutuun olen saanut Marjatan tarinasta. Ruutuun halusin mukaan tietysti puolukat ja myös 

metsän, jossa Marjatta oli aina niin kotonaan. Suonsilmä kiiltää ruudun keskellä uhkaavana. Ja taivaalla lentää 

kotka, jonka olen ajatellut symboloivan tulevaa suurta Karjalan kuningasta. 

Tästä alkaa Marjatan matka. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1757771917877130&set=p.1757771917877130&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1757771917877130&set=p.1757771917877130&type=3
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Marjatta    – Suunnittelija: Taina Tauschi 

Info 

Tämä ruudun ohje on osa projektia, jossa on suunniteltu Kalevala-aiheinen virkattu torkkupeitto Suomen 100-
vuotisjuhlan kunniaksi. Yleistiedot ja linkit peiton muihin osiin löytyvät Arteenin blogista Kalevala CAL info -
postauksesta. 

Lanka  Menitan Lasse 

Värit  Petroli   8962    

 Oliivi   9963 

 Metsänvihreä  8947 

 Syklaami  8755 

 Violetti   757  

Tummanharmaa 203 

Muuta Sakset ja tylppäkärkinen neula päättelyyn 

Tässä ruudussa saat harjoitella erilaisia pinnan muotoja ja tekniikoita: mm. ketjusilmukkalenkkejä, kohopylväitä ja 

niiden erilaisia variaatioita sekä tietysti puolukkanyppyjä. Nypyiksi valitsin tällä kertaa ketjusilmukkaversion, sillä 

näin tehden nypyistä tulee riittävän pieniä ja marjamaisen pyöreitä.  

Jos teet monivärisen ruudun, saat haastaa itsesi myös virkkaamaan samalla kerroksella kahdella värillä. Mikäli tämä 

tekniikka ei ole sinulle tuttu, voit tutustua aiheeseen esim. tästä videosta.  Ruudun muutamilla kerroksilla 

”tapahtuu paljon” ja tämä edellyttää keskittymistä ja laskemista, joten olen arvioinut tämän mallin keskivaikeaksi ja 

monivärisen ruudun hieman työlääksi. 

 

Silmukat ja lyhenteet  

kjs   ketjusilmukka  

ps   piilosilmukka  

ks   kiinteäsilmukka  

puolip   puolipylväs 

p   pylväs (1 langankierto) 

pp  pitkä pylväs (2 langankiertoa)              

pp3  pitkä pylväs (3 langankiertoa)              

KEp         etukautta kohovirkattu pylväs                     

KTks  takakautta kohovirkattu   

  kiinteäsilmukka                                        

KTpuolip takakautta kohovirkattu puolipylväs 

KTp  takakautta kohovirkattu pylväs  

KTp2yht  takakautta kohovirkatut 2 pylvästä  

  yhteen                                                   

ny   nyppy (3 kjs), ks. erikoissilmukat                

TRps  piilosilmukka takareunaan                         

TRVks  kiinteäsilmukka takareunaan 

vahvistettuna, ks. erikoissilmukat  

hy  hyppää yli ohjeessa mainitut silmukat 

Itsenäinen aloitussilmukka ks. erikoissilmukat                                   

 

 

 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-fi
http://www.garnstudio.com/video.php?id=145&lang=fi
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Erikoissilmukat 

TRVks: Kiinteä silmukka silmukan takareunaan vahvistettuna eli ota koukulle silmukan 

takareunan lisäksi myös takareunan alla oleva lankalenkki. 

 

1 ks ks:n sivuun: 

                      

Ny: ketjusilmukkanyppy. Vie koukku silmukkaan ja vedä lanka (syklaami) silmukan läpi. Tee läpivedettyyn 

silmukkaan 3 s:n ketju (syklaami langalla). Ota lanka (metsänvihreä) koukulle ja vedä kummankin koukulla olevan 

silmukan (syklaami ja metsänvihreä) läpi. Tee seuraava kiinteä silmukka (metsänvihreällä) napakaksi, jotta se tukee 

nyppyä ja tarkista, että tehty silmukkaketju pyöristyy kauniisti nypyksi työn etupuolelle. Syklaami lanka kulkee koko 

ajan mukana ja se virkataan metsänvihreiden kiinteiden silmukoiden alle. 

          

            

 

Itsenäinen aloitussilmukka (engl. standing stitch): Hyvät englanninkieliset kuvasarjat erilaisista itsenäisistä 

aloitussilmukoista löydät esim. täältä.  ja videoita löytyy YouTubesta, esim. tämä. 

 

 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
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Vinkkejä ohjeen lukemiseen 
 *-* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita 

yksittäisiä toistoja, esimerkiksi koko ruudun sivun matkalta.  

(…) Sulkeiden sisällä olevaa ohjetta toistetaan kerrottu määrä. Sulkeiden sisällä on vain 

yksittäisiä toistettavia osuuksia.  

[…] Hakasulkeiden väliin violetilla ja kursiivilla tekstillä on kirjoitettu vinkkejä ja kuvaviittauksia, ne auttavat sinua 

ohjeen läpi.  

 

Tekijänoikeudesta 

Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muokata, jakaa tai myydä tätä 

kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Ohje on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön ja valmiin tuotteen myyminen 

on kielletty ilman suunnittelijan lupaa. 

Jos aiot virkata tämän Kalevala-peiton myyntiin, niin huomioithan, että siinä tapauksessa et voi käyttää tätä ruutua 

peitossasi. Voit aivan hyvin vaihtaa ruudun esim. johonkin muuhun sellaiseen ruutuun, jossa ei ole mainittua 

myyntirajoitusta. Kiitos, että kunnioitat toivettani! 

 

 

Marjatta  -ruudun ohje 
 

Suonsilmä 

1. Kerros → Aloita petrolin värisellä langalla.  

 

Virkkaa aloituslenkkiin [Magic ring] 1 kjs ja 12 ks. Kiristä lenkki ja sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

[Kuva 1] 

Silmukkaluku: 12 ks. 

 

2. Kerros  → Jatka samalla langalla. 

 

Aloita kerros 1 kjs:lla. Virkkaa 16 p edellisen kerroksen ks-renkaan ympäri. [älä kiristä pylväitä liikaa, jotta 

suonsilmästä tulee pullea]. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen pylvääseen. [Kuva 2] 

Jos teet monivärisen ruudun, katkaise lanka ja päättele.  

  Silmukkaluku: 16 p. 

                       
      Kuva 1           Kuva 2 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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Puolukkakangas 
 

3. Kerros 

→ Vaihda oliivinväriseen lankaan ja aloita itsenäisellä puolipylväällä mihin tahansa 

edellisen kerroksen 

pylvääseen. Tee toinen puolip samaan silmukkaan. 

→ Jos jatkat samalla langalla, aloita kerros 2 kjs [= ensimmäinen puolip] ja tee toinen puolip samaan 

silmukkaan. 

 

Virkkaa 2 puolip jokaiseen silmukkaan. sulje kerros ps:lla ensimmäiseen puolipylvääseen tai yksivärisessä 

ruudussa kjs-kaaren toiseen kjs:aan. [Kuva 3] 

Silmukkaluku: 32 puolip. 

 

 

4. Kerros  

→  Vaihda metsänvihreään lankaan ja liitä lanka kjs:lla mihin tahansa puolipylväsparin ensimmäiseen 

puolip:een. 2 kjs, 1 KEp.  

→ Jos jatkat samalla langalla, aloita kerros 2 kjs, 1 KEp ketjusilmukkakaaren jälkeiseen puolipylvääseen. 

 
2 kjs, 1 TRVks. *2 kjs, 1KEp, 2 kjs, 1 TRVks* (14 kertaa), 2 kjs, 1 KEp, 2 kjs. Päätä kerros ks:lla edellisen 

kerroksen ps:aan.  [Kuva 4] 

Silmukkaluku: 16 KEp, 16 TRVks, 32 x 2 kjs:n kaarta. 

 

 

5. Kerros  

→ Vaihda oliivinväriseen lankaan ja aloita itsenäisellä puolip:llä. 

→ Jos jatkat samalla langalla, tee 1 ks juuri tekemäsi edellisen kerroksen ks:n sivuun (= 1. puolip) [Ks. kuvat 

erikoissilmukoissa]. 

 

*3kjs, puolip seuraavaan ks:aan* (15 kertaa), 3 kjs. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen puolipylvääseen. 

[Kuva 5] 

Silmukkaluku: 16 puolip, 16 x 3 kjs:n kaarta. 

     
       Kuva 3             Kuva 4       Kuva 5 
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Puolukat 

 
Jos haluat tehdä puolukat syklaamilla langalla, tee tämä ja kaksi seuraavaa kerrosta kahdella 

värillä. Eli jatka pohjaa metsänvihreällä ja ota mukaan syklaamin värinen lanka puolukkanyppyihin. Kuljeta 

syklaamia lankaa mukana koko ajan ja tarkista, että se peittyy metsänvihreiden silmukoiden alle. Nyppyjen 

tekeminen ja värin vaihtaminen voi ensin tuntua työläältä, mutta älä hermostu! Ensimmäisen kerroksen jälkeen 

olet jo mestari ja kaksi seuraavaa kerrosta sujuvat aivan leikiten.  Katso nypyn selostus erikoissilmukoista. Värin 

vaihtaminen selviää parhaiten kuvista. 

 

Jos olet tekemässä yksiväristä ruutua, tee pohja ja nypyt yhdellä ja samalla värillä. 

 

6. Kerros 

→ Vaihda metsänvihreään lankaan.  → Ota mukaan myös syklaami lanka. 

 

Siirry ps:lla ensimmäiseen kjs-kaareen, 1 kjs [ei lasketa silmukaksi], (2 ks kjs-kaareen, 1 nyppy 

puolipylvääseen) 15 kertaa, 2 ks viimeiseen kjs-kaareen, 1 nyppy aloitus ps:aan. Päätä kerros ps:lla 

ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 6] 

Silmukkaluku: 16 ny, 32 ks. 

 

7. Kerros 

→→ Jatka samoilla langoilla.  

 

1 kjs [ei lasketa silmukaksi] (1 ks, 1 nyppy, 2 ks edellisen krs:n puolukan päällä olevaan silmukkaan) [Kuva 7] 

16 kertaa. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 8] 

Silmukkaluku: 16 ny, 48 ks. 

     
       Kuva 6             Kuva 7       Kuva 8 

8. Kerros 

→→ Jatka samoilla langoilla. 

 

 1 kjs [ei lasketa silmukaksi] 1 ks samaan silmukkaan, (2 ks puolukkasilmukkaan, 1 ks, 1 nyppy, 1 ks) [Kuva 9] 

16 kertaa, mutta jätä viimeisellä kerralla viimeinen ks tekemättä. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

[Kuva 10] 

Silmukkaluku: 16 ny, 64 ks. 
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         Kuva 9            Kuva 10  

Metsä 
 

9. Kerros 

→ Vaihda tummanharmaaseen lankaan. Aloita itsenäisellä ks:lla mihin tahansa edellisen kerroksen kaksi 

samaan ks -silmukkaparin ensimmäiseen ks:aan, tee ks myös toiseen s:aan. 

→ Jos jatkat samalla langalla, aloita kerros kjs:lla (ei lasketa silmukaksi), ks 2 seuraavaan silmukkaan. 

 

2 kjs, hy2s, 1 puolip, 1 p, 2 kjs, hy2s. [= puolikas sivusta] 

Kulma: 1 pp, 2 kjs, 1 pp3, 2 kjs, 1 pp kaikki samaan silmukkaan [joka on edellisen kerroksen puolukan 

päällä]. [Kuva 11] 

Sivu: 2 kjs, hy2s, 1 p, 1 puolip, 2 kjs, hy2s, 2 ks, 2 kjs, hy3s [nämä ylihypätyt 3s pitäisi olla puolukan päällä ja 

1 s kummallakin puolen], 2 ks, 2 kjs, hy2s, 1 puolip, 1 p, 2 kjs, hy2s. [Kuva 12] 

Jatka näin, seuraavaksi kulma, sitten sivu, jne. Virkkaa vielä lopuksi alkupuoli sivusta ja 2 kjs:n ja hy3s:n 

jälkeen päätä kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 13] 

Silmukkaluku: 8 x 2 ks, 8 puolip, 8 p, 8 pp, 4 pp3, 28 x 2 kjs:n kaarta. 

 

     
                  Kuva 11                    Kuva 12           Kuva 13 
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10. Kerros 

→ Vaihda oliivinväriseen lankaan. Aloita itsenäisellä pylväällä minkä tahansa sivun 

toiseen 2 ks -parin toiseen silmukkaan. 2 kjs. 

→ Jos jatkat samalla langalla, siirry toiseen ks:aan ps:lla. 4 kjs (=p + 2 kjs).  

 

Tee samaan silmukkaan vielä 1 pp, 2 kjs ja 1 p. 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs-kaareen. Ensimmäinen puun 

latvusto on valmis  

*2 kjs, hy puolip, (1 p, 2 kjs, 1 pp, 2 kjs, 1 p) seuraavaan pylvääseen, 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs-kaareen. 

2 kjs, (1 p, 2 kjs, 1 pp, 2 kjs, 1 p) kulman ensimmäiseen kjs-kaareen, 2 kjs, 1 ps pp3:een. 

2 kjs, (1 p, 2 kjs, 1 pp, 2 kjs, 1 p) kulman toiseen kjs-kaareen, 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs-kaareen. [Kuva 14] 

2 kjs, (1 p, 2 kjs, 1 pp, 2 kjs, 1 p) seuraavaan puolipylvääseen, 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs-kaareen. 

2 kjs, (1 p, 2 kjs, 1 pp, 2kjs, 1 p) seuraavaan ks -parin toiseen silmukkaan, 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs-kaareen. 

2 kjs, (1 p, 2 kjs, 1 pp, 2kjs, 1 p) seuraavaan ks -parin toiseen silmukkaan, 2 kjs, 1 ps seuraavaan kjs-

kaareen.* 

Toista *-* vielä 3 kertaa, mutta jätä kolmannella kerralla viimeinen puun latvusto tekemättä. 

Tee vielä 2 kjs ja päätä kerros ps:lla ensimmäiseen pylvääseen/kjs-kaareen. [Kuva 15] 

 

Tämän kerroksen jälkeen reunat pursuvat, mutta älä huoli, tilanne tasoittuu jo heti seuraavalla kerroksella. 

Silmukkaluku: 6 x puun latvusto per sivu, yht. 24 latvustokaarta . 

              
             Kuva 14                 Kuva 15 

 

 

 

11. Kerros Tällä kerroksella sidotaan puitten oksat järjestykseen. 

→ Vaihda metsänvihreään lankaan. Aloita itsenäisellä KTks:llä pp:een.  

→ Jos jatkat samalla langalla, tee ensin 1 kjs ja sitten KTks pp:een. 

 

*(1 kjs, KTp2yht, jonka toinen jalka virkataan seuraavan p:n ympäri ja toinen jalka sitä seuraavan p:n 

ympäri, 1 kjs, KTks pp:een) 2 kertaa, 3 kjs. [Kuva 16] 

 

Tee kulmaan kolme pylvästä (KTpp, pp3, KTpp) yhteen siten, että KTpp:istä ensimmäinen virkataan kulmaa 

edeltävän ja toinen kulman jälkeen olevan pylvään ympäri ja keskimmäinen pp3 virkataan kulmassa 

olevaan piilosilmukkaan [Kuva 17]. 3 kjs, KTks pp:een.  
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(1 kjs, KTp2yht, jonka toinen jalka virkataan seuraavan p:n ympäri ja toinen jalka sitä 

seuraavan p:n ympäri, 1 kjs, KTks pp:een) 2 kertaa. Virkkaa sivun keskellä olevaan 

ps:aan 3 p samaan [= kotkan pää]. [jos haluat korostaa kotkan päätä, voit halutessasi 

käyttää näihin 3 pylvääseen esim. valkoista jämälankaa] [Kuva 18] 

1 KTks pp:een.*  

 

Toista *-* vielä 3 kertaa, mutta jätä viimeisellä kerralla viimeinen KTks tekemättä. Sulje kerros ps:lla 

ensimmäiseen KTks:aan. 

Silmukkaluku Sivu: 6 KTks, 4 x KTp2yht, 8 kjs, 3 p.  

Kulma: 2 x 3kjs:n kaari, 1 x (KTpp, pp3, KTpp)yht. -pylväsryhmä. 

     
                  Kuva 16                    Kuva 17           Kuva 18 

 

 

Taivaanranta  
 

12. Kerros 

→ Vaihda petrolin väriseen lankaan. Aloita kerros itsenäisellä ks:lla kolmen pylvään jälkeiseen KTks:aan.  

→ Jos jatkat samalla langalla, tee 1 kjs ja ks samaan silmukkaan. 

 

*1 puolip kjs-lenkkiin, 1 p KTp2yht:een, 4 pp (= kjs:aan, KTks:aan, kjs:aan ja KTp2yht:een), 1 p kjs:aan, 1 

puolip KTks:aan, (1 puolip ja 3 ks) 3 kjs:n kaareen. (1 ks, 3 kjs, 1 ks) kulman pylväsryhmään [= kulma]. (3 ks 

ja 1 puolip) 3 kjs:n kaareen, 1 puolip KTks:aan, 1 p kjs:aan, 4 pp (=KTp2yht:een, kjs:aan, KTks:aan ja kjs:aan), 

1 p KTp2yht:een, 1 puolip kjs:aan, 1 ks KTks:aan. 

TRps kotkan pään pylväisiin (= yht. 3 TRps), 1 ks KTks:aan.* [Kuva 19] 

Toista *-* vielä 3 kertaa, mutta jätä viimeisellä kerralla viimeinen ks tekemättä ja sulje kerros ps:lla 

ensimmäiseen ks:aan. [Kuva 20] 

Silmukkaluku Sivu: 3 ps, 8 ks, 6 puolip, 4 p, 8 pp. Kulma: 2 ks, 1 x 3kjs:n kaari.   
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                          Kuva 19                     Kuva 20 

Kotka 
 

13. Kerros Tämä kerros tehdään kahdella värillä: kotka syklaamilla ja kulman taivas violetilla. 

→ Vaihda syklaamin väriseen lankaan.   → Ota kulmassa mukaan myös violetti lanka. 

Aloita itsenäisellä KTks:lla kotkan pään pylväiden jälkeiseen ks:aan. 

→ Jos jatkat samalla langalla, aloita kerros 1 kjs, 1 KTks. 

*Jatka kotkan siiven tekemistä 1 KTpuolip, 6 KTp, 2 KTpuolip. [viimeinen näistä tulee ed. kerroksen 

puolipylvääseen] [Kuva 21] 

 

Vaihda väri violettiin. 1 ks (edellisen kerroksen ensimmäiseen ks:aan), 1 kjs, hy1s, 1 ks, 1 kjs, hy1s. (1 ks, 3 

kjs, 1 ks) kulman kjs-kaareen. 1 kjs, hy1s, 1 ks, 1 kjs, hy1s, 1 ks. 

 

Vaihda väri syklaamiin. 2 KTpuolip (tarkista, että ensimmäinen näistä tulee edellisen kerroksen 

ensimmäisen puolip:een) [Kuva 22], 6 KTp, 1 KTpuolip, 1 KTks. 3 ks rivin 11 pylväisiin (koukkaa nämä ks:t 

edellisen kerroksen ps:iden yli [Kuva 23]). 1 KTks.* Toista *-* vielä 3 kertaa, mutta jätä viimeisellä kerralla 

viimeinen KTks tekemättä ja sulje kerros ps:lla ensimmäiseen KTks:aan. [Kuva 24]   

Silmukkaluku Sivu: 7 ks, 2 KTks, 6 KTpuolip, 12KTp, 4 kjs. Kulma: 2 ks, 1 x 3kjs:n kaari.   

       
              Kuva 21              Kuva 22    Kuva 23             Kuva 24 
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Taivas 
 

14. Kerros → Jatka violetilla/samalla langalla.   

 

1 kjs [ei lasketa silmukaksi] *2 KTpuolip, 6 KTks, 2 KTpuolip. [Ensimmäinen KTpuolip siiven ensimmäiseen ja 

viimeinen KTpuolip siiven viimeiseen silmukkaan.] [Kuva 25] 

(1 kjs, hy1ks, 1 p edellisen kerroksen kjs:aan) 2 kertaa, 1 kjs, hy1ks. (1 p, 3 kjs, 1 p) kulman 3 kjs-kaareen. 

1 kjs, hy1ks, 1 p, 1 kjs, hy1ks, 1 p, 1 kjs, hy1ks. 

Siiven päälle 2 KTpuolip, 6 KTks, 2 KTpuolip. Hy1ks, 3 p samaan keskimmäiseen ks:aan, hy1ks.* [Kuva 26] 

Toista *-* vielä 3 kertaa. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen KTpuolip:een. [Kuva 27] 

Silmukkaluku: Sivu: 7 p, 8 KTpuolip, 12 KTks, 6 kjs. Kulma: 2 p, 3 kjs. 

        
           Kuva 25    Kuva 26          Kuva 27 

  

15. Kerros 

→ Vaihda väri tummanharmaaseen ja aloita itsenäisellä pylväällä. 

→ Jos jatkat samalla langalla, aloita kerros 2 kjs [=ensimmäinen pylväs].  

 

Tee pylväs joka silmukkaan ja kjs-kaareen. Kulman kjs-kaareen tulee 2 p, 3 kjs 2 p. Jatka näin ruutu ympäri 

ja päätä kerros ps:lla ensimmäiseen p:een/kjs-kaaren toiseen silmukkaan. 

Silmukkaluku: Sivu: 39 p. Kulma 3 kjs.       

 

Viimeistely 

Päätä langanpäät ja erityisesti aloituslanganpää hyvin huolellisesti. Höyrytä ruutu kevyesti ja samalla voit 

muotoilla ruudun vastaamaan muiden virkkaamiesi ruutujen kokoa.  
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Marjatta-ruutusi on nyt valmis. Kiitos, että olit mukana!  

Toivon, että osasin kuvata tämän vähemmän tunnetun kalevalaisen neidon tarinan näillä silmukoilla ja toivon myös, 

että tämän ruudun virkkaamisen myötä Marjatta ja hänen elämänkulkunsa tuli sinullekin tutummaksi. <3 

Jos innostuit tästä ruudusta ja haluat virkata juuri tätä ruutua lisää, voit vapaasti vaihdella värejä ja tehdä 

puolukoiden sijaan esim. sinisiä mustikoita, kullankeltaisia hilloja tai punaisia mansikoita ja koota näistä ruuduista 

vaikka Marjatan marjaretki -tyynyn. Muutamia värikokeiluitani löydät ohjeen alussa olevasta kuvasta ja lisää voit 

keksiä itse! Käytä mielikuvitustasi ja anna ideoitten lentää! 

Toukokuussa 2017, Taina Tauschi  

 

Vinkki. Voit jakaa kuvia omasta Kalevalaruudustasi sosiaalisessa mediassa #KalevalaCAL. 


