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KALEVALA-CAL 

MAAILMAN SYNTY 
Soile Olmari 

  

 

 

TAUSTAA 

Jo Kalevalan ensimmäinen runo sai mielikuvitukseni liikkeelle. Suunnittelin palani ”alkumereen” ja 

erityisesti kohtaan, jossa Sotka laittaa pesänsä ja munii veden emosen polvelle. Munien ympäriltä alkaa 

muotoutua maailma. 

Lentelevi liitelevi,  

päähän polven laskeuvi. 

Siihen laativi pesänsä, 

muni kultaiset munansa: 

kuusi kultaista munaa, 

rautamunan seitsemännen. 
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Maailman synty -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. 

Kiitän mahdollisuudesta olla mukana KALEVALA-CALin suunnittelijaryhmässä.  

Erityisesti sain oppia ohjeen teosta. Kiitän siis ohjeiden testaajia paneutumisesta ja erittäin tarpeellisista 

kommenteista. 

Maailman synty – Suunnittelija Soile Olmari 

ALUKSI 

Tarvitset myös sakset, merkintäneuloja tai hakaneuloja kulmien merkitsemiseen ja tylppäkärkisen - tai 

parsinneulan päättelyyn. Viimeistele pala pingottamalla ja höyrysilittämällä. Pala onnistuu melko helposti 

kokeneemmalta virkkaajalta ja erilaisia silmukoita käyttäneeltä. Aloittelijakin saa onnistumisen elämyksen, 

kunhan malttaa perehtyä asiaan. 

Lanka ja värit 

Menitan Lasse: kerrokset 1. – 3. keltainen 2317, kerrokset 4. – 5. petroli 8962, kerrokset 6. – 7. 

tummanharmaa 203, kerros 8. oliivi 9963, kerros 9. metsänvihreä 8947, kerrokset 10. – 11. tummanharmaa 

203, kerrokset 12. – 13. oliivi 9963, kerros 14. petroli 8962 ja kerrokset 15. – 16. tummanharmaa 203. 

Viimeinen muna oranssi 3309. 

Silmukat ja lyhenteet 

s = silmukka 

krs = kerros 

kjs = ketjusilmukka 

ps = piilosilmukka 

ks = kiinteäsilmukka  

puolip = puolipylväs 

p = pylväs (1 langankierto) 

pp = pitkäpylväs (2 langankiertoa) 

TR = silmukan takareuna 

KEpuolip = edestä virkattu kohopuolipylväs 

pc = popcorn (5 pylvästä) 

ns = nyörisilmukka 

kl = klusteri 

hy = hyppää yli 

TRks = kiinteän silmukan takareuna 

TRpuolip = puolipylvään takareuna 

*-* = toista 
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Silmukoiden selityksiä 

Edestä virkattu kohopuolip (KEpuolip): Langankierto koukulle, työnnä koukku 

seuraavan silmukan vierestä etupuolelta taakse ja tuo takaisin saman silmukan 

vasemmalta puolelta. Virkkaa puolip loppuun normaalisti. 

Popcorn (pc): Virkkaa viisi pylvästä samaan silmukkaan. Ota koukku pois 

viimeisen pylvään silmukasta ja vie se läpi ensimmäisen pylvään silmukasta. Ota jätetty silmukka koukulle ja 

vedä ensimmäisen pylvään läpi. Näin syntyy kuppimainen silmukkaryhmä. 

Nyörisilmukka (ns): Virkkaa normaali pylväs. Jätä lenkki löysäksi, vedä löysä langankierto pylvään takaa. 

Vedä vielä langankierto neljä kertaa niin, että otat ensin pylvään edestä langankierron ja sen jälkeen takaa. 

Pidä lanka löysällä. Sitten vedät lankalenkin kaikkien koukulla olevien lenkkien läpi ja tee vielä 

ketjusilmukka. 

Klusteri (kl): Klusteri muodostuu pylväistä, jotka virkataan yläosastaan yhteen. Tässä mallissa virkataan 

samaan silmukkaan joko kahden tai kolmen pylvään klustereita. Pylväiden viimeinen langankierto tehdään 

vasta kaikkien kolmen tai kahden pylvään läpi, jolloin klusteri yhdistyy. 

Kiinteän silmukan takareuna (TRks): Virkkaa kiinteä silmukka työntämällä koukku vain silmukan 

takareunan läpi. 

Puolipylvään takareuna (TRpuolip): Virkkaa puolipylväs työntämällä koukku vain silmukan takareunan läpi. 

Aloituslenkki: Kierrä lanka etusormen ympäri niin, että toinen pää jää hiukan pitkäksi näkyviin. Virkkaa näin 

muodostuneeseen ympyrään 1 ketjusilmukka ja tarvittava määrä kiinteitä silmukoita. Kiinnitä viimeinen 

kiinteä silmukka piilosilmukalla ensimmäiseen ketjusilmukkaan. Vedä vapaasta langanpäästä ympyrä 

suppeaksi. Jätä langanpää odottamaan viimeistelyä. 

Kulma: Kulmaan tulee samaan silmukkaan kaksi kyseisen kerroksen silmukkaa + 2 kjs + kaksi kyseisen 

kerroksen silmukkaa. Mikäli tulee muuta, se kerrotaan erikseen. 

Tekijänoikeudesta 

Minä, SOILE OLMARI, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, 

muokata, jakaa tai myydä tätä kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa blogilinkin 

www.somateko.blogspot.fi, jos haluat jakaa ohjeen jonnekin. Voit myydä itsevalmistamasi tuotteen, 

kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos! 
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Maailman synty -ruudun OHJE 

1. Keltainen: Virkkaa aloituslenkkiin 1 kjs ja 12 ks. Liitä ps:lla ensimmäiseen 

ks:aan. 

 

 

 

2. Keltainen pc-kerros: Virkkaa 3 kjs, jotka ovat ensimmäinen pc-pylväs ja sen jälkeen 4 pylvästä 

samaan silmukkaan = ensimmäinen pc. Sen jälkeen 3 kjs, hy 1 ks. Virkkaa sitten toinen pc, 3 kjs, hy 1 

ks. Toista vielä niin, että ympyrässä on 6 pc:ia ja 6 kjs-ketjua. Liitä ps:lla ensimmäisen pc:n 

kiinnityskohtaan. 
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3. Keltainen: 1 ks pc:n keskelle, 3 ks kjs-ketjuun ja 1 ks pc:n keskelle 

toistaen ks:ta niin, että lopussa on 24 ks. Katkaise, päättele lanka ja 

vaihda petrolin väriseen lankaan. Liitä viimeinen s ps:lla ensimmäiseen 

ks:aan. 

 

 

 

4. Petroli klusterikerros: Virkkaa 2 kjs:aa ja 1 p samaan pc:n yläpuolella olevaan silmukkaan = 

ensimmäinen kahden p:n kl, 1 kjs. Virkkaa vielä toinen kahden p:n kl samaan silmukkaan. Kahden 

kl:n jälkeen 1 kjs, hy 1 ks, + 1 kl + 1 kjs, hy 1 ks. Toista vuorotellen kahden kl:n ja yhden kl:n 

kokonaisuutta niin, että ympyrässä on lopulta 18 kl:ia (6 kahden kl:n kokonaisuutta ja 6 yhden kl:n 

kokonaisuutta). Liitä ps:lla ensimmäiseen kl:iin. 
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5. Petroli: Virkkaa 1 kjs ja sen jälkeen ks:ta niin, että kahden kl:n väleissä on 

1 ks, muissa kjs-väleissä 2 ks:aa ja kl:ien päällä 1 ks. Yhteensä 48 ks:aa. 

Liitä viimeinen s piilosilmukalla ensimmäiseen kjs:aan. Vaihda 

tummanharmaaseen lankaan piilosilmukan yhteydessä: työnnä koukku 

ensimmäiseen kjs:aan, ota koukulle harmaa lanka ja viimeistele ps 

tavalliseen tapaan.  Liitä viimeinen s ps:lla ensimmäiseen ks:aan. Katkaise petroli lanka ja päättele. 

 

 

6. Tummanharmaa: Aloita kl:lla virkkaamalla samaan silmukkaan 2 kjs + 2 p = 1 kl. Virkkaa 4 kjs ja 

yhdistä kjs-ketju ps:lla kolmanteen kl:n jälkeiseen ks:aan + 4 kjs + kl kolmanteen ks:aan. Toista vielä 

niin, että lopussa on 8 kl:a ja 16 kjs-ketjua. Liitä viimeinen kjs-ketju ps:lla ensimmäiseen kl:iin. 
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7. Tummanharmaa: Virkkaa 1 kjs kl:n päälle (= 1. ks), 4 ks kjs-ketjuun, 1 ks 

viidennen kerroksen läpi. Kuudennen kerroksen silmukka jää alle. 

Virkkaa sitten 4 ks kjs-ketjuun + 1 ks kl:n päälle. Toista kerros loppuun, 

älä tee viimeisen kl:n päälle ks:aa. Katkaise, päättele lanka ja vaihda 

oliivin väriseen lankaan. Liitä viimeinen s ps:lla ensimmäiseen kjs:aan. 

Lopussa on 80 s:aa. 

 

 

 

8. Oliivi kulmakerros: Ensimmäinen kulma (pitkät pylväät) tehdään edellisen kerroksen 

päätöskohtaan kl:n päälle. Merkitse muut kulmien paikat. Kulmat tulevat kl:ien päälle niin, että 

väleihin jää 4 kjs-ketjua ja 1 kl. Ensimmäinen kulmapp muodostuu neljästä kjs:sta. *Virkkaa 

jokaiseen kulmaan 3 pp + 2 kjs + 3 pp. Hy 3 ks, virkkaa 3 p, 1 puolip, 1 ks, 3 ps, 1 ks, 1 puolip, 3 p, hy 

3 ks.* Toista *-* 4 krt. Huom! Vain tällä kerroksella kulmiin tulee 2 x kolme pp:tä. Katkaise lanka ja 

vaihda metsänvihreään lankaan piilosilmukan yhteydessä. Liitä viimeinen s ps:lla 1. pp:seen: työnnä 

koukku ensimmäiseen kulman pp:seen, ota koukulle metsänvihreä lanka ja viimeistele piilosilmukka 

tavalliseen tapaan. Silmukoita on 21/sivu. Päättele oliivi lanka. 
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9. Metsänvihreä: Virkkaa 1 kjs + 2 TRks + kulma (2 ks + 2 kjs + 2 ks). Hy ensimmäinen osittain kulman 

alle jäävä silmukka. Virkkaa 18 TRks:aa/sivu + kulmat niin, että silmukoita on 24/sivu (sisältää 

kulmien kjs). Katkaise lanka ja vaihda tummanharmaaseen lankaan piilosilmukan yhteydessä. Liitä 

viimeinen s ps:lla ensimmäiseen kjs:aan. Päättele metsänvihreä lanka. 
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10. Tummanharmaa: Virkkaa 2 kjs, 4 TRpuolip, kulma (2 puolip + 2 kjs + 2 

puolip). Jokaiselle sivulle virkataan 21 TRpuolip + kulmat.  Hy 

ensimmäinen s. Jokaisella sivulla on lopuksi 27 silmukkaa (sisältää 

kulmien kjs). Liitä ps:lla seuraavaan kjs:aan. 

        

 

11. Tummanharmaa: Virkkaa 1 kjs, 5 ks, kulma (2 ks + 2 kjs + 2 ks). Kaikille sivuille virkataan 24 

ks:aa/sivu + kulmat. Hy ensimmäinen s. Kaikilla sivuilla on nyt 30 s:aa (sisältää kulmien kjs). Liitä 

ps:lla kjs:aan. Katkaise ja päättele lanka. 
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12. Oliivi nyörisilmukkakerros: Aloita mistä tahansa kulmasta. Virkkaa 3 kjs, 

jotka muodostavat kulman ensimmäisen pylvään ja virkkaa kulma (+ 1 p 

+ 2 kjs + 2 p) loppuun.  1 kjs, hy 2 s (ensimmäinen jää osittain kulman 

alle), 1 ns, 1 kjs, hy 1 s ja 1 p. Toista vielä (1 kjs, hy 1 s, 1 ns, 1 kjs, hy 1 s, 

1 p) sivu loppuun niin, että ennen kulmaa ja kulman jälkeen tulee 

nyörisilmukka. Virkkaa normaali kulma (2 p + 2 kjs + 2 p). Toista joka sivu kuten edellä, mutta jätä 

viimeisellä toistolla tekemättä kulman silmukat. Liitä viimeinen s ps:lla ensimmäiseen p:seen. Joka 

sivulla on ns-silmukoita 7 ja p-silmukoita 6. Silmukoita on kaikkiaan 33/sivu (sisältää kulmien kjs). 
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13. Oliivi: 1 ks edellisen kerroksen kulmapylväiden väliin + kulma (2 ks + 2 kjs 

+ 2 ks). Hy ennen kulmaa ja kulman jälkeen 1 s. Virkkaa 29 ks /sivu + 

kulmat. 1 ks tulee aina edellisen krs:n kulmapylväiden väliin, kjs-väliin, 

ns:n päälle, seuraavaan kjs-väliin ja p:n päälle. Liitä viimeinen s ps:lla 

ensimmäiseen ks:aan. Lopussa on 35 s/sivu (sisältää kulmien kjs). 

Katkaise ja päättele lanka. 

 

 

14. Petroli: Aloita mistä tahansa kulmasta: 2 kjs:aa + 1 puolip + 2 kjs + 2 puolip (= ensimmäinen kulma), 

*3 kjs, hy 3 ks. 27 KEpuolip + 3 kjs, hy 3 ks, kulma = (2 puolip + 2 kjs + 2 puolip)*. Toista *-* joka 

kulmassa ja sivuilla. Liitä ps:lla ensimmäisen kulman kjs:aan.  Silmukoita on 39/sivu (sisältää 

kulmien kjs). Katkaise ja päättele lanka. 
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15. Tummanharmaa: Virkkaa edellisen kerroksen kulmalenkkiin *2 ks, hy 

kerrosten ensimmäinen ja viimeinen s, 1 ks + 3 kjs, hy edellisen 

kerroksen kjs-ketju, 1 TRks kjs-ketjun jälkeiseen toiseen silmukkaan. 27 

TRks/sivu, 3 kjs, 1 ks, kulmalenkkiin 2 ks *. Toista *-* 4 krt. Liitä ps:lla 

viimeinen ks ensimmäiseen kulman ks:aan. Silmukoita on nyt 37/sivu. 

Siirry ps:lla kulman toiseen ks:aan. 

 

 

16. Tummanharmaa: Virkkaa edellisen kerroksen kulman toiseen ks:aan 3 kjs, jotka muodostavat 

kulman ensimmäisen p:ään ja jatka kulma loppuun (+ 2 kjs + 1 p samaan s:aan). * 1 p, hy 1 s, 3 p kjs-

ketjuun, hy 1 s. 26 p, hy 1 s, 3 p kjs-ketjuun, hy 1 s, 1 p, kulma (1 p + 2 kjs + 1 p) *. Toista *-* 4 krt. 

Silmukoita on 38/sivu (sisältää kulmien kjs). Liitä ps:lla ensimmäisen kulman 3. kjs:aan. Pala on nyt 

viimeistä munaa vaille valmis. 
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17. Oranssi: Virkkaa 7. muna aloitusympyrän keskelle pienemmällä 

(esimerkiksi 2,5) koukulla: Virkkaa keskusympyrän reunaan 12 ks:aa. 

Virkkaa joka toiseen ks:aan pylväs (6). Liitä ps:lla. Viimeistele liittämällä 

avoimen munan pylväiden silmukat yhteen. Päättele lanka nurjalle 

puolelle. 

 

 

   

Onneksi olkoon, Maailman synty on nyt valmis.  Toivottavasti nautit tästä virkkausmatkasta. 
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