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Sotka, sorea lintu, teki pesänsä Ilmattaren polvelle. Pesäänsä Sotka muni tarinan mukaan kuusi kultaista ja yhden 

rautamunan. Sotkan hautomat munat polttelivat Ilmattaren jalkoja ja kun hän liikautti polveaan, munat kierähtivät 

pesästä, särkyivät kappaleiksi ja sinkoutuivat taivaalle. Näistä munankuoren palasista syntyi maailma: taivas ja maa 

sekä aurinko, kuu ja tähdet. 

Inspiraationi tähän ruutuun sain linnunpesästä, joita aina ihailen kaukaa, kun niihin luonnossa törmään. 

Emolintujen taidokkaasti tekemät pesät ja niiden sisällä olevat sileät ja kauniin muotoiset munat saavat minut aina 

liikuttumaan. Myöhemmin kesällä keräilen munankuoren palasia ja toivon, että taas seuraavana keväänä linnut 

palaisivat pesimään. Pesä ja munat ovat alku linnunpojan elämälle, ja niin myös Kalevalassa sotkan pesä ja munat 

kertovat kalevalaisen maailman synnystä.  

Lentelevi, liitelevi, 

päähän polven laskeuvi. 

Siihen laativi pesänsä, 

muni kultaiset munansa: 

kuusi kultaista munoa, 

rautamunan seitsemännen. 

(1. runo, 207 - 212) 

 

Vavahutti polveansa, 

järkytti jäseniänsä: 

munat vierähti vetehen, 

meren aaltojen ajaikse; 

karskahti munat muruiksi, 

katkieli kappaleiksi. 

(1. runo, 223 - 228) 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754053521582303&set=p.1754053521582303&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754053521582303&set=p.1754053521582303&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754697488184573&set=p.1754697488184573&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754697488184573&set=p.1754697488184573&type=3
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Sotkan pesä – Suunnittelija: Taina Tauschi 

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. 

 

Info 
Lanka  Menitan Lasse 

Värit  Keltainen  2317   

Oranssi   3309       

 Syklaami  8755      

Oliivi   9963     

Tummanharmaa   203    

Muuta Sakset sekä tylppäkärkinen neula munien yhteen ompeluun ja 
lankojen päättelyyn  

12 silmukkamerkkiä munien yhdistämisen helpottamiseksi  
 

Tässä ruudussa lähdetään liikkeelle Sotkan munista, jotka virkataan kaikki erikseen ja yhdistetään lopuksi 

ompelemalla. Jos käytät mieluummin koukkua kuin neulaa, voit halutessasi yhdistää munat toisiinsa myös 

piilosilmukoita virkkaamalla. Munien ympärille virkataan pyöreä pesä, joka muuttaa muotonsa virkkauksen 

edetessä neliöksi. Pohjan reikäkuviosta halusin munan kuoren paloja muistuttavan kontrastiksi sileille ja ehjille 

munille. Munien väreiksi olen valinnut Kalevalan kertomukseen mukaan kuuteen kultamunaan keltaisen ja yhteen 

keskellä olevaan rautamunaan tummanharmaan. Voit halutessasi tehdä kaikki munat samalla värillä tai hyödyntää 

langanloppujasi ja tehdä vaikka kaikki munat eri väreillä. Yhteen munaan kuluu vajaa 5 g lankaa.   
Ruudussa käytetyt silmukat ovat kaikkein tavallisimpia, lukuun ottamatta V-, X- ja Y-pylväitä, joista tarkemmin 

erikoissilmukoissa.  Vaikka ruudun alkuosassa on hiukan näpertämistä, olen kuitenkin arvioinut tämän mallin melko 

helpoksi. 

Silmukat ja lyhenteet 
kjs   ketjusilmukka  
ps   piilosilmukka  
ks   kiinteäsilmukka                                
TRks  kiinteäsilmukka takareunaan  
puolip   puolipylväs 
p   pylväs (1 langankierto)                              
pp2  pitkä pylväs (2 langankiertoa)     

pp3  pitkä pylväs (3 langankiertoa)                 
p2yht   2 pylvästä yhteen 
V  V-pylväs, katso erikoissilmukat 
Y  Y-pylväs, katso erikoissilmukat 
X   X-pylväs, katso erikoissilmukat              
hy   hyppää yli ohjeessa ilmoitetut silmukat                                                                      
itsenäinen aloitussilmukka                                    
englanninkielisen ohjeen löydät mm. täältä                     

 

 

 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-fi
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Erikoissilmukat 
V-pylväs: Tee samaan silmukkaan (p, 3kjs, p). Näin virkatut silmukat muodostavat V-

kirjaimen. 

 

               
 

X-pylväs: Aloita tämän pylvään tekeminen niin kuin aloittaisit pp3 -pylvään, mutta tee pylvästä vain 1 kerta 2 langan 

läpi [jää neljä lankalenkkiä koukulle]. Ota lanka koukulle ja hyppää yli 2 silmukkaa, vie koukku seuraavaan 

silmukkaan, vedä läpi, ota lanka koukulle ja vedä 2 silmukan läpi, ota lanka koukulle ja vie 3 silmukan läpi. Tee 

loppuosa alkuosan pp3:sta valmiiksi. Tee 2 kjs ja tee vielä tavallinen pylväs X:n keskustaan.  

                       

       

Y-pylväs: Ota 3 langankiertoa koukulle ja tee ensin pitkä pylväs. Tee 3 kjs ja tee vielä tavallinen pylväs pitkän 

pylvään sivuun.  

                               

 

Vinkkejä ohjeen lukemiseen 
 *-* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita yksittäisiä toistoja, 

esimerkiksi koko ruudun sivun matkalta.  
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(…) 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! 

© 2017 Taina Tauschi, all rights reserved 

 

Sotkan pesä –ruudun ohje 
Sotkan munat 

Virkkaa 6 munaa keltaisella ja 1 muna tummanharmaalla langalla. 

1. Kerros  Aloita virkkaamalla aloituslenkkiin [Magic ring] 1 kjs ja 12 ks. Kiristä lenkki, mutta älä liikaa ja sulje kerros   

ps:lla 1. ks:aan. [Kuva 1] [Vinkki: jos haluat ommella munat yhteen samalla langalla, jätä alkuun ja loppuun 

noin 20 cm:n langanpää] 

Silmukkaluku: 1 kjs, 12 ks 

 

2. Kerros 1 kjs [Tee löysä kjs eli venytä silmukkaa vähän ja virkkaa kaikki seuraavat pylväät edellisen krs:n kiinteiden 

silmukoiden ympärille, älä kiristä pylväitä! Eli mieluummin löysät kuin yhtään liian kireät pylväät .].  

3 p, 3 puolip, 6 p [Aseta silmukkamerkki ensimmäiseen pylvääseen], 5 pp [Aseta silmukkamerkki viimeiseen 

pitkäpylvääseen], 3 p. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen pylvääseen. Huomaamattomimman päättelyn saat 

tehtyä ompelemalla.  Älä päättele lankaa vaan jätä se odottamaan munien yhdistämistä.  [Kuva 2] 

Silmukkaluku: 1 kjs, 3 puolip, 12 p, 5 pp.  

 

Tee yhteensä 7 munaa. Kiristä aloituslenkit pienemmiksi ja muotoile Sotkan munan mallisiksi. [Kuva 3] 

 

        
    Kuva 1           Kuva 2     Kuva 3 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join/
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Pesä ja munien yhdistäminen 

 
3. Kerros Jos teet monivärisen ruudun, vaihda väri oranssiin. 

Ota ensimmäinen muna vasempaan käteen siten, että munan kärki osoittaa vasemmalle. Aloita kerros 

itsenäisellä TRks:lla oikeanpuolisesta silmukkamerkistä seuraavaan silmukkaan. Silmukoiden takareunat 

venyvät helposti ja jos haluat silmukoista tukevammat, voit tehdä TRks:t silmukan takareunaan ja sen alla 

olevan silmukkalenkkiin. [Kuva 4] (3 kjs, hy1s, 1 TRks) toista 4 kertaa. [Viimeinen TRks tulee 

vasemmanpuoleista silmukkamerkkiä edeltävään silmukkaan. Munan sivussa on nyt 5 TRks ja 4 x 3kjs-

lenkkiä] [Kuva 5]. 1 kjs [tämä silmukka jää munien väliin]. 

                        
                     Kuva 4                   Kuva 5   

Ota toinen muna ja jatka pesän virkkaamista kuten ensimmäisen munan kohdalla. [Kuva 6] Tee näin 

yhteensä kuudelle munalle ja jätä seitsemäs ommeltavaksi keskelle [jos teet monivärisen ruudun, 

tummanharmaa muna tulee keskelle]. Yhdistä munaketju ympyräksi ps:lla ensimmäisen munan 

ensimmäiseen TRks:aan. [Kuva 7] [Ole erittäin tarkkana, ettei ketju kierry! Voit käyttää tässä vaiheessa 

silmukkamerkkejä tai hakaneuloja pitämään munat järjestyksessä. Jätä silmukkamerkit paikoilleen, munat 

ommellaan lopuksi yhteen silmukkamerkkien kohdalta.]  

Silmukkaluku: 6 x 5 TRks, 6 x 4 3 kjs:n kaarta, 6 ks. 

                    
Kuva 6                               Kuva 7  

 

4. Kerros Jatka samalla langalla.  

6 kjs (=1 p + 3 kjs), (ks seuraavaan TRks:aan, 3 kjs) 3 kertaa. Olet nyt ensimmäisen ja toisen munan 

yhtymäkohdassa, jossa TRks, 1 kjs, TRks. Tee p2yht siten, että ensimmäinen jalka tulee ensimmäisen munan 

viimeiseen TRks:aan ja toinen jalka seuraavan munan ensimmäiseen TRks:aan. [Kuva 8] [Varo edelleen, 

ettei munalenkki kierry!] Jatka, kuten ensimmäisen munan kohdalla (3 kjs, ks) ja tee munien väliin p2yht 
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kuten edellä. Lopeta kerros 1p ja yhdistä tehty pylväs ps:lla kerroksen alun kjs-kaaren 

kolmanteen silmukkaan (=viimeinen p2yht). [Kuva 9] [katkaise lanka, jos vaihdat 

väriä] 

Silmukkaluku: 18 ks, 6 x p2yht, 24 x 3kjs:n kaarta. 

 

       
       Kuva 8                                Kuva 9  

 

5. Kerros Jos teet monivärisen ruudun, vaihda väri syklaamiin ja aloita kerros itsenäisellä ks:lla. Jos jatkat samalla 

 värillä, tee ensin 1 kjs (ei lasketa silmukaksi).  

Tee 4 ks jokaiseen kjs-kaareen. Päätä kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. [katkaise lanka, jos vaihdat väriä] 

[Kuva 10] 

Silmukk aluku: 6 x 4 x 4 ks = 96 ks. 

 

                   
   Kuva 10                    

 

Munankuoren sirpaleet - pyöreä pesä saa neliökehykset 
 

6. Kerros Vaihda väri tummanharmaaseen ja aloita tämä kerros itsenäisellä pylväällä 4. ks:aan ja tee 2 kjs ja puolip 

samaan silmukkaan. Jos jatkat samalla langalla, siirry 3 ps:lla edellisen kerroksen neljänteen ks:aan. 5 kjs (= 

1 p + 2 kjs), puolip samaan silmukkaan. 

*(2 kjs, hy 2s, 1 ks) 3 kertaa, 2 kjs, hy 2s, (1 puolip, 2 kjs, 1p) samaan silmukkaan.  Hy2s, X-pylväs siten, että 

oikean ja vasemman jalan väliin jää 2s. Tee Y-pylväs samaan silmukkaan kuin X:n vasen jalka. [Tämä Y-

pylväs on ruudun ensimmäinen kulma] Tee vielä toinen X-pylväs siten, että X:n oikea jalka kiinnittyy samaan 

silmukkaan kuin edellinen Y-pylväs ja oikean ja vasemman jalan väliin jää taas 2 silmukkaa. 



7  
 

   
 
  © 2017 Taina Tauschi, all rights reserved  
   

 

Hy2s, (1 p, 2 kjs, puolip) samaan silmukkaan.* [Kuva 11] 

Toista *-* 3 kertaa, mutta viimeisessä toistossa päätä kerros X-silmukan jälkeen 

ps:lla ensimmäiseen p:een/ensimmäisen kjs-kaaren 3. s:aan. [Kuva 12] 

Silmukkaluku: Sivu: 2 x X-pylväs, 2 p, 2 puolip, 3 ks, 8 x 2kjs:n kaarta. Kulma: 1 Y-

pylväs, 3 kjs. 

     
       Kuva 11                                Kuva 12 

  

7. Kerros Jatka samalla langalla. 

1 kjs (ei lasketa silmukaksi), 2 ks seuraavaan kjs-kaareen, *(3 ks seuraavaan kjs-kaareen) 4 kertaa. (2 ks 

seuraavaan kjs-kaareen, 1 ks pylväiden väliin) 2 kertaa. Tee kulman Y:n kjs-kaareen (3 ks, 3 kjs, 3ks). (1 ks 

pylväiden väliin, 2 ks seuraavaan kjs-kaareen,) 2 kertaa.* 

Toista *-* 3 kertaa, mutta jätä viimeiset 2 ks tekemättä ja päätä kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan 

[katkaise lanka, jos vaihdat väriä] [Kuva 13].  

Silmukkaluku: Sivu: 24 ks. Kulma: 3 ks, 3 kjs, 3 ks.                
 

8. Kerros Vaihda väri oliiviin ja aloita tämä kerros itsenäisellä pylväällä edellisen krs:n ps:aan ja tee 3 kjs ja 1 p 

samaan silmukkaan. Jos jatkat samalla langalla, tee 6 kjs (= 1,p + 3 kjs), tee p samaan silmukkaan ps:n 

kanssa. Hy3s, (p, 3 kjs, p) samaan silmukkaan (= V-pylväs). 

Tee V-pylväitä vielä 4 kpl lisää. *Hy2s, tee kulman kjs-kaareen (p, 3 kjs, p, 3 kjs, p). Hy3s, tee V-pylväitä yht. 

7 kpl.* 

Toista *-* vielä 2 kertaa.  Hy2s, tee kulman kjs-kaareen (p, 3 kjs, p, 3 kjs, p). Hy3s, tee vielä 1 V-pylväs. Sulje 

kerros piilosilmukalla ensimmäiseen p:een/ensimmäisen ketjusilmukkakaaren 3. s:aan [katkaise lanka, jos 

vaihdat väriä] [Kuva 14]. 

Silmukkaluku: Sivu: 7 x V-pylväs. Kulma: 3 p, 2 x 3 kjs:n kaarta. 

        
          Kuva 13                         Kuva 14                    
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9. Kerros Vaihda väri tummanharmaaseen ja aloita tämä kerros itsenäisellä ks:lla. Jos jatkat  

samalla langalla, tee ensin 1 kjs (ei lasketa silmukaksi). Tee jokaisella sivulla 3 ks 

jokaiseen kjs-lenkkiin ja 1 ks V-pylväiden väliin. Jokaiseen kulmaan virkataan 3 kjs. 

Sulje kerros ps:lla ensimmäisen ks:aan. [Kuva 15] 

Silmukkaluku: Sivu: 35 ks. Kulma: 3 kjs. 

 

10. Kerros Tee pylväs jokaiseen silmukkaan [jos jatkat samalla langalla, tee 3 kjs = ensimmäinen p]. Tee kulman  

ketjusilmukkakaareen 2 p, 3 kjs, 2 p. Sulje kerros ps:lla ensimmäisen p:een. [Kuva 16] 

Silmukkaluku: Sivu: 39 p. Kulma: 3 kjs. 

     
       Kuva 15     Kuva 16         Kuva 17 

Viimeistely 

Yhdistä munat ompelemalla parilla pistolla [tai vaihtoehtoisesti piilosilmukoin virkkaamalla] kiinni toisiinsa. 

Sovita 7. muna pesän keskelle ja ompele pienillä pistoilla jokaiseen ympäröivään munaan. Poista 

silmukkamerkit. [Kuva 17] 

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

muotoilla ruudun vastaamaan muiden virkkaamiesi ruutujen kokoa.  

 

     

Sotkan pesä -ruutusi on nyt valmis. Kiitos, että olit mukana!  

Toukokuussa 2017, Taina Tauschi  

 

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


