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US 

lyhenne
US termi

Suom. 

lyhenne
Suomalainen termi Huom. 

alt alternative vaihtoehtoinen

bl/blo back loop tai back loop only TR silmukan takareuna 1)

bp back post KT kohovirkkaus takaa 1)

bpdc back post double crochet KTp kohovirkkaus takaa – pylväs

bpdc3tog back post double crochet 3 together KTp3yht kohovirkkaus takaa - 3 pylvästä yhteen

bphdc back post half double crochet KTpuolip kohovirkkaus takaa – puolipylväs

bptr back post half triple crochet KTpp kohovirkkaus takaa – pitkä pylväs

bpsc back post single crochet KTks kohovirkkaus takaa – kiinteä silmukka

bptr4tog back post treble 4 together KTpp3(4yht)
kohovirkkaus takaa - 4 erikoispitkää 

pylvästä (3 lk) yhteen

bef before ennen

beg beginning aloitus / alussa

bet between välissä

bobble stitch nyppy 2)

buff stitch pallosilmukka 2)

ch chain kjs ketjusilmukka

ch-sp chain space kjs-kaari ketjusilmukkakaari

cl cluster kl klusteri 2)

cont continue jatka

crochet virkkaus / virkata

crochet virkkaus / virkata

dec decrease vähennä / kavenna

do not turn älä käännä

dc douple crochet p pylväs

dc2tog double crochet 2 together p2yht 2 pylvästä yhteen

dc3tog double crochet 3 together p3yht 3 pylvästä yhteen

dtr douple treble crochet pp3 erikoispitkä pylväs (3 lk koukulle)

edc extended double crochet PIDp pidennetty pylväs 3)

ehdc extended half double crochet PIDpuolip pidennetty puolipylväs

fan viuhka 2)

fo / bo fasten off / bind off päättele

FO Finished Object valmis työ

folding sc taite-ks
kiinteäsilmukka, jolla taitetaan edellisen 

kerroksen silmukat
3)

foll follow / follows / Following seur. seuraa / seuraava

fl front loop ER silmukan etureuna 1)

flo front loop only ER silmukan etureuna 1)

fp front post KE kohovirkkaus edestä 1)

fpdc front post double crochet KEp kohovirkkaus edestä – pylväs

fphdc front post half double crochet KEpuolip kohovirkkaus edestä – puolipylväs

fpsc front post single crochet KEks kohovirkkaus edestä – kiinteä silmukka

fptr front post triple crochet KEpp kohovirkkaus edestä – pitkä pylväs

gauge tai tension tiheys

guad tr guadruble treble pp5 erikoispitkä pylväs (5 lk koukulle)

hdc half double crochet puolip puolipylväs

hdc2tog half double crochet 2 together puolip2yht 2 puolipylvästä yhteen

hook koukku, virkkuukoukku

HOTH Hot Off The Hook juuri valmistunut

Inc increase lisää

insert hook laita koukku (esim. silmukan/kaaren läpi)

join / join into ring liitä

last viimeinen

long sc or spike stitch venytetty ks 3)

lp loop lankalenkki (silmukka)

magic ring / magic circle aloituslenkki

next seuraava

http://www.arteeni.fi/


p picot n nirkko

pm place marker aseta silmukkamerkki

pc popcorn pc popcorn 2)

prev previous edellinen

rem remaining jäljellä / jäljellä olevat

rep repeat toista

* * repeat from * to * *-* toista *-*

reverse sc reverse single crochet (crap stitch) rapuvirkkaus

rs right side (correct side) op oikea puoli 

right side (opposite of left) oikea puoli (ei vasen)

rd round krs kerros 

r row rivi

ruffle stitch röyhelö 2)

shell simpukka (virkattu samaan silmukkaan) 2)

sc single crochet ks kiinteä silmukka 

sc2tog single crochet 2 together ks2yht 2 kiintää silmukkaa yhteen

sc3tog single crochet 3 together ks3yht 3 kiinteää silmukkaa yhteen

sk skip hy hyppää yli

sl st slip stitch ps piilosilmukka

sp (s) space(s) väli/tila

standing stitch itsenäinen aloitussilmukka

st stitch s silmukka 

st(s) or sts stitches s silmukoita

x times x kertaa

tog together yhteen/yhdessä

tr / trc treble (or triple) crochet pp pitkä pylväs (2 lk koukulle)

tr4tog treble crochet 4 together pp2yht 2 pitkää pylvästä yhteen

tr tr trible treble pp4 erikoispitkä pylväs (4 lk koukulle)

turn käännä

turn the work käännä työ

UFO UnFinished Object työ, joka ei ole vielä valmis

work / make tee

WIP Work In Progress menneillään oleva työ

ws wrong side np nurja puoli

yo / yoh yarn over lk langankierto

1)

2)

3)

Huom. 
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Silmukan virkkaustapaan liittyvä termi yhdistetään aina silmukkatyyppiä kuvaavan lyhenteen kanssa. Esim. ERpp on silmukan etureunaan 

virkattava pitkä pylväs ja KTks on työn takapuolelle kohovirkkauksena tehtävä kiinteä silmukka.

Tarkista aina esim. pylväiden pituus ja määrä ohjeesta

Huom. voidaan tehdä myös muilla silmukoilla

Useita lyhenteitä voidaan yhdistellä, jotta saadaan muodostettua erilaisia silmukoita. Listaan on kirjoitettu harmaalla esimerkin omaiset 

silmukat tai silmukkayhdistelmät, mitkä liittyvät ylempään silmukkaan. 


