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Fire and Light (Nuotiovalkea) 
Info: 
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: www.arteeni.fi/kalevalacal-en  
Fire and Light (Nuotiovalkea på finska) rutan var inspirerad av runorna XLVII, XLVIII och XLIX i Kalevala, Finlands 
nationella poesi. Dessa dikter handlar om styrkan av eld och ljus.  

 
Rutan på bilderna är virkad i Menita Lasse garn färgerna orange 3309, olivgrönt 9963 och mörkgrå 203 (Forest). Horisontala kluster kan vara lite svåra i början, men när du fått kläm på dem kommer du fixa det bra.  

Förkortningar, svenska termer:  
 

 lm   luftmaska 
 lmb  luftmaskbåge 
 m                          maska 
 sm  smygmaska  
 fm   fast maska  
 hst   halvstolpe 
 st   stolpe  
 dst  dubbelstolpe 
 picot  picot (3 lm, sm i första lm)  
 st2tills  2 stolpar tillsammans 
 hö  hoppa över 

  
Specialmaskor:  

 V = V-maska: (st, 2 lm, st) i samma m 
 Horisontala kluster: instruktion finns på varv 8 

 Hjälp och tips angående instruktionerna 
 *-* Repetera instruktionerna mellan asteriskerna så många gånger som angivits. Detta är normalt en repetition för 
att färdigställa en sida. 
(…) repetera instruktioner mellan parenteserna så många gånger som det är angivet. Dessa repetitioner är oftast 
kortare t.ex. kluster. 
 
Hjälp och tips för att hjälpa dig genom mönstret är skrivet i lila färg och lutande stil. Copyright: 
Jag, Heli Isoniemi, 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! 
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Fire and Light – mönstret 
 Orange. 5 lm, slut med en sm för att göra en cirkel.  
 Orange. Fm i cirkeln, 2 lm (för att göra den första st), 15 st i cirkeln, avsluta 

med en sm i 2a lm. 
 Orange. *fm mellan st på varv 2, 4 lm, hö st, fm mellan st på varv 2, 5 lm, hö 3 st*. Repetera *-* 4 gånger 

totalt, avsluta med en sm i 1a fm. 
 Orange. Flytta fram med sm till 2a lm i kedjan med 4 lm, *(fm, 5 lm, fm) i 4-lmb, 6 st i 5-lmb*. Repetera *-* 

4 gånger totalt, avsluta med en sm i 1a fm. 
 Orange. Flytta fram med sm till mitten av lmb, fm runt lm kedjan, *(st i st, picot) repetera 5 gånger, st i st, 

fm i lmb*. Repetera *-* 4 gånger totalt, avsluta med en sm i 1a fm. Byt till mörkgrått garn. 
 Mörkgrå. 3 lm som 1a *st i fm, 7 lm, fm bakom mitten picoten på varv 5 (bara för att gömma maskan lite, 

ingen exakt plats), 7 lm*. Repetera *-* 4 gånger totalt, avsluta med en sm i 3dje lm.  
På varv 7, görs hörnen i maskor markerade med gulhövdade nålar på bilderna som på varv 6. 

 Mörkgrå. 3 lm som 1a *st, 7 lm, st i samma st (hörn), 7 lm, fm i lmb, 6 lm, fm i nästa fm, 6 lm, fm i lmb, 7 
lm*. Repetera *-* 4 gånger totalt, avsluta med en sm i 3dje lm.  
Horisontala kluster är placerade där det markerats med gulhövdade nålar på bilderna som på varv 7. 

 
Du kommer virka horisontala kluster på varv 8. Börja med att göra en lm kedja med 4 lm, och sedan gör en 
st eller st2tills i 1a m på kedjan du just gjorde. De understrukna delarna av instruktionen formar dessa 
horisontella kluster. Klustren ska fästas på varv 7 med en fm i antingen kedjan eller runt lmb eller på toppen 
av hörn st enligt instruktionerna. Steg för steg bilder här under: 
 

1. luftmaskor 

 

2. stolpe 

 

3. fäst med en fastmaska 

 
 Mörkgrå. 4 lm, st i 1a lm, fm i lmb, * 4 lm, st i 1a lm, fm i st, 4 lm, st i 1a lm, fm i lmb, (4 lm, st2tills i 1st lm, fm 

i lmb) repetera 3 gånger totalt, 4 lm, st i 1a lm, fm i st 4 lm, st i 1a lmfm i lmb*. Repetera *-* 4 gånger totalt 
hoppa över sista klustret, avsluta med en sm i 1a lm (startpunkten på det första horisontella klustret).  
7 horisontella kluster per sida 
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 Mörkgrå. Flytta fram med sm till fm i hörnet. 3 lm *(=st) i fm i hörnet, 5 lm, 
st i samma m, 2 lm, (hst i lmb, 3 lm) repetera 6 gånger, hst i lmb, 2 lm*. 
Repetera *-* 4 gånger totalt, avsluta med en sm i den 3dje lm. Byt till 
olivgrönt garn när du fäster. 

 Olivgrönt. 1 lm, *fm i st, (2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörnet, fm i st, 3 fm i lmb, (4 
fm i lmb) repetera 6 gånger totalt, 3 fm i lmb*.  Repetera *-* 4 gånger totalt, avsluta med en sm i 1a fm. 

 36 fm per sida + 2 lm i hörnen 
 Olivgrönt. Flytta fram med sm till hörn lmb, *(V, 2 lm, V) i hörnet, hö 4 fm, (V, hö 3 fm) repetera 8 gånger, 

hö 3 fm*. När du gör ditt första V börja med 3 lm = st. Repetera *-* 4 gånger totalt, avsluta med en sm i 3dje 
lm. 

 10 x V m per sida + 2 lm i hörnen 
 Olivgrönt. Fm i varje st och varje lmb. Gör (2 fm, 2 lm, 2 fm) i varje hörn lmb. Byt till mörkgrått garn. 

34 fm per sida + 2 lm i varje hörn 
 Mörkgrå. St i varje fm. Gör (2 st, 2 lm, 2 st) i varje hörn lmb. 

38 st per sid + 2 lm i hörnen 
 
 
Steg för steg bilder: 
Varv 3 

 

 
Varv 4 
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Varv 5 

 

 
Varv 6 

 
Varv 7 

 

Varv 8 
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Varv 11 

 
 

 
Färdig! 

 

 
Färdigställande: Fäst alla garnändar. Du kan blocka rutan om du vill. Fast den borde duga till att montera utan 
blockning. 
Bra jobbat! Din ruta är klar, jag hoppas du gillar den  
 
 
Notera. Du får dela bilder av din Kalevala ruta med hashtag #KalevalaCAL.
 


