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KALEVALA-CAL 

MARJATTA 

Taina Tauschi 

 

    �     

 

It was but the mountain-berry 

Calling to the lonely maiden: 

"Come, O virgin, come and pluck me, 

Come and take me to thy bosom, 

Take me, tinsel-breasted virgin, 

Take me, maiden, copper-belted, 

Ere the slimy snail devours me, 

Ere the black-worm feeds upon me.” 

 (Poem 50, referens:: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune50.htm ) 

Marjatta var det yngsta barnet i sin familj, vacker och blyg, och hon blev gravid med ett lingon. På grund av 

graviditeten så blev Marjatta övergiven av sin familj och hon födde en faderlös men vacker pojke, mitt i skogen 

med bara skogens djur som sällskap. Väinämöinen tyckte att detta barn var ett hot mot honom och ville döda 

pojken genom att dränka honom i träsket. Men barnet, bara två veckor gammalt, började plötsligt prata och 

uppgav då att Väinämöinen kunde beskyllas för Ainos öde. Väinämöinen insåg att barnet kände till hans hemlighet 

och att han hade mött sin överman. Väinämöinen skonade Marjattas sons liv och han blev kung över Karelen.  

Jag inspirerades av sägnen om Marjatta när jag designade denna ruta. Jag ville att mitten skulle inkludera lingonen 

och skogen som kändes som hemma för Marjatta. Träskets öga i mitten av rutan glöder hotfullt och det flyger en 

örn i skyn. Örnen symboliserar den store framtida karelske kungen.  

Låt oss starta Marjattas resa.  

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=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune50.htm
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Marjatta    – Designad av Taina Tauschi 
Om CALen 
Denna virkade ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en virkad filt som är baserad på 

Kalevalamytologin. Den har skapats som en tribut för att ära Finlands 100 år av självständighet. Allmän information 

och länkar till alla mönster på rutor som ingår i filten hittas i Kalevala Cals informationstext på Arteenis blogg: 

www.arteeni.fi/kalevalacal-en. 

 

Garn   Menita Lasse 

Färger    Petrol blue  8962 

  Olive green  9963 

  Forest green  8947 

  Magenta  8755 

  Purple   757  

 Dark grey  203 

Övrig utrustning: Sax, stoppnål för att fästa trådar 

I denna ruta så kan du öva på olika texturer och tekniker som görs på ytan, till 
exempel serier av luftmaskbågar, reliefstolpar framifrån/bakifrån och variationer 
på dessa, och såklart bubblor som lingon. Denna gång har jag valt att göra bubblorna med luftmaskor så att de blir 
små och runda nog för att likna ett riktigt bär.  

Om du gör en flerfärgad ruta, så kan du utmana dig själv genom att virka med två färger åt gången; du kan se den 
tekniken på bland annat denna video. Några av varven är ganska ”röriga” och med det menas att du måste 
koncentrera dig på att räkna maskor. Det är därför som jag har satt svårighetsnivån som relativt svår och ganska 
knepig.  

 

Förkortningar och förklaringar:  
lm  luftmaska 

sm  smygmaska 

fm  fast maska 

hst  halvstolpe 

st  stolpe (ett omslag)                             

dst  dubbelstolpe (två omslag)              

3-dst  3-dubbelstolpe  (3 omslag)              

RFst        reliefstolpe framifrån 

RBfm  relieffastmaska bakifrån 

RBhst  reliefhalvstolpe bakifrån 

RBst  reliefstolpe bakifrån  

RBst2tills 2 reliefstolpar tillsammans bakifrån 

bubble   bubbelmaska med 3 lm, se:     

specialmaskor 

sm i bmb smygmaska i bakre maskbågen 

sfm i bmb stärkt fastmaska i bakre maskbågen, 

se: specialmaskor 

hö  hoppa över maska/maskor 

ST  stående maska, se: specialmaskor 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Specialmaskor 
Sfm i bmb = stärkt fastmaska i bakre maskbågen: Sätt virknålen i bakre maskbågen på fm och den extra öglan 

bakom den bakre maskbågen på fm (kallas även för den ”tredje maskbågen”) på samma gång.  

 

Bubble, bubble med tre luftmaskor: sätt virknålen i maskan och dra (magenta) garn genom maskan. Gör 3 

luftmaskor (med magenta garn). Ta (forest green) garn på virknålen och dra igenom båda (magenta och forest 

green) öglor. Gör nästa (forest green) fm ganska hård så att den stödjer upp bubblemaskan, och se till att gruppen 

av luftmaskor formar sig till en fin rund bubbla på framsidan av arbetet. Magenta garn följer med hela tiden, på 

insidan av fm i forest green. 

          

            

Stående maskor: bildvisning här och videohandledningar från YouTube här. 

 

Tips för att läsa mönstret 
** 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. 
() Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras.  

[…] Mellan hakparenteserna finns tips och bilder för att hjälpa dig genom mönstret 

Copyright 

Denna publikation är skyddad av copyrightlagen. Det är tillgängligt för dig helt gratis. Du får inte ändra eller 

distribuera mönstret. Att sälja vidare gratismönstret i alla former (helt eller i delar) är förbjudet. Att sälja ett färdigt 

alster är förbjudet om inte annat är överenskommet med designern. Att dela mönstret är inte tillåtet. Om du har 

planer på att sälja denna Kalevalafilt, var snäll och notera att du då inte kan använda denna ruta i filten. I stället får 

du välja någon annan ruta som inte har dessa restriktioner angående försäljning. Tack för att du respekterar mina 

önskningar! 

 



4 
 

    
  © 2017 Taina Tauschi, all rights reserved  
   

Marjatta - Mönster 

 

The Eye of the Swamp 

1.   → Ta petrol blue garn.  

 

Gör en magisk ring [Magisk ring], 1 lm och gör 12 fm i den magiska ringen. Dra åt den magiska ringen och 

slut varvet med en sm i den 1a fm. [Bild 1] 

Totalt maskantal: 12 fm  

 

2.               → Fortsätt med samma garn. 

 

Starta med 1 lm. Gör 16 st runt fm på föregående varv, [gör inte st för hårt, centrumet ska vara puffigt]. 

Slut varvet med en sm i den 1a st. [Bild 2] 

Om du gör en flerfärgad version, så klipp av garnet och fäst tråden.  

 Totalt maskantal: 16 st 

   
      Bild 1           Bild 2 

The Lingonberry Moors  
 

3.   

→ Ta olive green garn. Gör en ST hst i valfri st på föregående varv och en hst till i samma m. 

→ Om du använder samma färg, börja med 2 lm [= första hst] och gör en hst till i samma m.  

 

Gör 2 hst i varje m. Slut varvet med en sm i den 1a hst (eller i den 2a lm).  [Bild 3] 

Totalt maskantal: 32 hst 

 

4.   

→ Ta forest green garn. Anslut garnet med en sm i den 1a hst i valfri grupp av 2 hst. 2 lm, RFst. 

→ Om du använder samma färg, börja med 2 lm, RFst i hst efter lmb. 

 
2 lm, 1 sfm i bmb. *2 lm, RFst, 2 lm, sfm i bmb* (upprepa totalt 14 gånger), 2 lm, RFst, 2 lm. Slut varvet med 

en fm i sm. [Bild 4] 

Totalt maskantal: 16 RFst, 16 sfm i bmb, 32 x 2-lmb 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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5.  

→ Ta olive green garn och starta med en ST hst.  

→ Om du använder samma färg, börja med fm i toppen på den fm du precis gjorde på föregående v (= 1a hst 

gjord). 

 

*3 lm, hst i nästa fm* (upprepa totalt 15 gånger), 3 lm. Slut varvet med en sm i den 1a hst. [Bild 5] 

Totalt maskantal: 16 hst, 16 x 3-lmb 

 

     
       Bild 3             Bild 4       Bild 5 

 

The Lingonberries 

 
Om du vill göra lingonen med magentafärgat garn, så gör denna och nästa två varv med två färger. Med andra ord, 

fortsätt med garn i forest green (heden) och ta med magentafärgat garn (bubblor som lingon). Låt magentagarnet 

följa med hela tiden och se till att det göms av maskorna i forest green. Det kan först vara svårt att göra bubblorna 

och byta färg, men bli inte frustrerad! Efter det första varvet kommer du att vara en expert och de följande två 

varven går som en barnlek. Se Specialmaskor för bubblemaskans teknik. Färgbytena visas på bilderna.  

 

Om du gör en enfärgad ruta så använd samma färg för heden och bubblorna.  

 

6.  

→ Ta forest green garn  → Ta även magenta garn. 

 

Flytta till den 1a lmb med sm, 1 lm [räknas inte som en m], (2 fm i lmb, 1 bubble i hst) upprepa totalt 15 

gånger, 2 fm i sista lmb, 1 bubble i sm i början av v. Slut varvet med en sm i den 1a fm. [Bild 6] 

Totalt maskantal: 16 bubbles, 32 fm 

 

7.   

→→ Fortsätt med båda färgerna.  
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1 lm [räknas inte som en m] (fm, 1 bubble, 2 fm i m i toppen av bäret på föregående v [Bild 7]), 

upprepa totalt 16 gånger. Slut varvet med en sm i den 1a fm. [Bild 8] 

Totalt maskantal: 16 bubbles, 48 fm 

 

     
       Bild 6             Bild 7       Bild 8 

8.   

→→ Fortsätt med båda färgerna. 

 

1 lm [räknas inte som en m], fm i samma m, (2 fm i bäret, fm, 1 bubble, fm) [Bild 9] upprepa totalt 16 

gånger, uteslut den sista fm. Slut varvet med en sm i den 1a fm. [Bild 10] 

Totalt maskantal: 16 bubbles, 64 fm 

         
        Bild 9            Bild 10  

 

The Forest 
 

9.   

→ Ta dark grey garn. Starta med en ST fm i den 1a fm i valfri 2-fm grupp på föregående v, gör en fm i den 2a fm.  

→ Om du använder samma färg, börja med 1 lm [räknas inte som en m], fm i nästa 2 m.  

 

2 lm, hö 2 m, hst, st, 2 lm, hö 2 m. [= halva ena sidan gjord] 

Hörn: gör (dst, 2 lm, 3-dst, 2 lm, dst) i samma m [på toppen av bäret på föregående v]. [Bild 11] 
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Sida: 2 lm, hö 2 m, st, hst, 2 lm, hö 2 m, 2 fm, 2 lm, hö 3 m [dessa 3 överhoppade maskor ska vara på båda 

sidorna och i toppen av bäret], 2 fm, 2 lm, hö 2 m, hst, st, 2 lm, hö 2 m.  [Bild 12] 

Fortsätt så här: nästa hörn, sedan sidan, osv. På slutet görs ytterligare en halv av den 1a sidan och efter 2 lm 

och hö 2 m så slut varvet med en sm i den 1a fm.  [Bild 13] 

Totalt maskantal: 8 x 2 fm, 8 hst, 8 st, 8 dst, 4 3-dst, 28 x 2-lmb 

 

     
                  Bild 11                    Bild 12           Bild 13 

  

10.   

→ Ta olive green garn. Starta med en ST st i den 2a fm i den 2a 2-fm gruppen på valfri sida. 2 lm. 

→ Om du använder samma färg, flytta till den 2nd fm med en sm. 4 lm (= st och 2 lm). 

 

I samma maska, gör (dst, 2 lm, st). 2 lm, sm i nästa lmb. Den första trädkronan är färdig.  

*2 lm, hö hst, (st, 2 lm, dst, 2 lm, st) i nästa st, 2 lm, sm i nästa lmb. 

2 lm, (st, 2 lm, dst, 2 lm, st) i 1a lmb i hörnet, 2 lm, sm i dst.  

2 lm, (st, 2 lm, dst, 2 lm, st) i 2a lmb i hörnet, 2 lm, sm i nästa lmb. [Bild 14] 

2 lm, (st, 2 lm, dst, 2 lm, st) i nästa hst, 2 lm, sm i nästa lmb.  

2 lm, (st, 2 lm, dst, 2 lm, st) i 2a m i nästa 2-fm grupp, 2 lm, sm i nästa lmb.  

2 lm, (st, 2 lm, dst, 2 lm, st) i 2a m i nästa 2-fm grupp, 2 lm, sm i nästa lmb* 

Upprepa *-* ytterligare 3 gånger, uteslut den sista trädkronan.  

2 lm och slut varvet med en sm i 1a st/lmb. [Bild 15] 

 

Efter detta varv kan kanterna se ut att svämma över, men bli inte rädd, de kommer att räta ut sig på nästa 

varv. 

Totalt maskantal:  6 x kronor per sida, totalt 24 kronor 
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             Bild 14                 Bild 15 

 

11.  På detta varv så knyts grenarna ihop och i ordning.  

→ Ta forest green garn. Gör en ST RBfm i dst. 

→ Om du använder samma färg, börja med 1 lm och sedan RBfm i dst.  

 

*(1 lm, RBst2tills på följande sätt: ett ben runt nästa st, det andra benet i st efter det, 1 lm, RBfm i nästa 

dst), upprepa 2 gånger, 3 lm. [Bild 16] 

 

Gör nästa 3 maskor (RBdst, 3-dst, RBdst) tillsammans i hörnet på följande sätt: första RBdst runt st före 

hörnet, 3-dst i sm i hörnet, och den andra RBdst runt st efter hörnet. [Bild 17]. 3 lm, RBfm i nästa dst.  

 

(1 lm, RBst2tills på följande sätt: ett ben runt nästa st, det andra benet i st efter det, 1 lm, RBfm i nästa dst), 

upprepa 2 gånger. Gör 3 st i sm i mitten på sidan [= huvudet på örnen]. [om du vill markera örnens huvud, 

så använd lite garnrester, tex vitt när du gör dessa 3 st] [Bild 18] 

 RBfm i dst.*  

 

Upprepa *-* ytterligare 3 gånger, uteslut den sista RBfm. Slut varvet med en sm i 1a RBfm. 

Totalt maskantal:  Sida: 6 RBfm, 4 x RBst2tills, 8 lm, 3 st  

Corner: 2 x 3-lmb, 1 x (RBdst, 3-dst, RBdst) tills-grupper 

 

     
                  Bild 16           Bild 17           Bild 18 
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The Skyline 

 
12.  

→ Ta petrol blue garn. Gör en ST fm i RBfm efter de 3 st. 

→ Om du använder samma färg, 1 lm och fm i samma m.  

 

*hst i lmb, st i RBst2tills), 4 dst [= de kommer i följande m: lm, RBfm, lm och RBst2tills], st i lmb, hst i RBfm, 

(hst, 3 fm) i 3-lmb. (fm, 3 lm, fm) i st-grupp i hörnet [= hörn]. (3 fm, hst) i 3-lmb, hst i RBfm, st i lmb, 4 dst [= 

de kommer i följande m: RBst2tills, lm, RBfm och lm], st i RBst2tills, hst i lmb, fm i RBfm.  

Sm i bmb i st på örnhuvudet (= 3 sm i bmb), fm i RBfm* [Bild 19] 

Upprepa *-* ytterligare 3 gånger, uteslut den sista fm. Slut varvet med en sm i den 1a fm. [Bild 20] 

Totalt maskantal.  Sida: 3 sm, 8 fm, 6 hst, 4 st, 8 dst; Hörn: 2 fm, 1 x 3-lmb 

 

                   
                          Bild 19                     Bild 20 

 

The Eagle 
 

13.  Använd 2 färger när du gör detta varv: magenta för örnen och purple för himlen i hörnen. 

→ Ta magenta garn.   → I hörnet tar du även med purple garn. 

Gör en ST RBfm i fm efter st i örnhuvudet.  

→ Om du använder samma färg, börja med 1 lm, RBfm.  

* Fortsätt med att göra örnvingen RBhst, 6 RBst, 2 RBhst. [sista RBhst kommer i hst på föregående v] [Bild 

21] 

 

Byt till purplefärgat garn. Fm (i den 1a fm på föregående v), 1 lm, hö 1 m, fm, 1 lm, hö 1 m. (fm, 3 lm, fm) i 

hörn lmb. 1 lm, hö 1 m, fm, 1 lm, hö 1 m, fm.  
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Byt till magentafärgat garn. 2 RBhst (notera att den första RBhst kommer i den 1a hst på föregående v) [Bild 

22], 6 RBst, RBhst, RBfm. 3 fm i st på varv 11 (gör dessa fm över sm på föregående v [Bild 23]). RBfm* 

Upprepa *-* ytterligare 3 gånger, uteslut den sista RBfm. Slut varvet med en sm i den 1a RBfm. [Bild 24] 

Totalt maskantal. Sida: 7 fm, 2 RBfm, 6 RBhst, 12 RBst, 4 lm; Hörn: 2 fm, 1 x 3-lmb  

       
              Bild 21   Bild 22     Bild 23                   Bild 24 

 

The Sky  
 

14.  → Fortsätt med purpur garn /samma garn.  

 

1 lm [räknas inte som en m] *2 RBhst, 6 RBfm, 2 RBhst.  [Den 1a RBhst görs i den 1a m på vingen, den sista 

RBhst görs i den sista m på vingen.] [Bild 25] 

(1 lm, hö 1 m, st i lm på föregående v) upprepa 2 gånger, 1 lm, hö 1 m. (st, 3 lm, st) i hörnets 3-lmb. 

1 lm, hö 1 m, st, 1 lm, hö 1 m, st, 1 lm, hö 1 m. 

På vingen görs 2 RBhst, 6 RBfm, 2 RBhst. 3 st i samma fm i mitten. * [Bild 26] 

Upprepa *-* ytterligare tre gånger. Slut varvet med en sm i den 1a RBhst. [Bild 27] 

Totalt maskantal. Sida: 7 st, 8 RBhst, 12 RBfm, 6 lm; Hörn: 2 st, 3 lm 

 

 

        
           Bild 25    Bild 26        Bild 27 
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15.   

→ Tak dark grey garn och gör en ST st.  

→ Om du använder samma färg, börja med 2 lm [= första st]. 

 

Gör st i varje m och i varje lmb. Gör (2 dc, 3 lm, 2 st) i hörnets lmb. Fortsätt så runt hela rutan. Slut varvet 

med en sm i den 1a st / 2a lm. 

Totalt maskantal, Sida: 39 st; Hörn: 3 lm 

Avslutning 

Fäst alla garnändar ordentligt. Ånga rutan försiktigt och forma den till samma storlek som dina andra 

Kalevalarutor. 

      

 

Din Marjattaruta är nu klar. Tack för att du genomfört den här resan med mig!  

Jag hoppas att jag har kunnat beskriva legenden om denna mindre kända Kalevalajungfru med dessa maskor. Jag 

hoppas också att Marjatta blir lite mer känd för er när ni virkar denna ruta.  

Om ni nu är inspirerade av denna ruta och vill virka fler av just denna ruta, så ändra gärna i färgerna och gör andra 

bär än just lingon: blåbär i blått, hjortron i gyllene gult eller jordgubbar i rött – och gör till exempel en kudde som 

kallas “Marjattas bärpicknick”, kanske! En del av mina egna experiment med färger finns på förstasidan av detta 

mönster, och du kan göra fler genom att använda din egen fantasi – låt idéerna flyga fritt! 

Maj 2017, Taina Tauschi  

 

Tips: Du kan dela bilder av din Kalevala Cal ruta på sociala media med taggen #KalevalaCAL. 


