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Louhi, värdinnan av Pohjola, Pohja den tandlösa haggan. 

Louhi är ledaren av Nordland och en fiende till Kalevala-hjältar, men även en kraftfull 

häxa och husmor i Kalevala. 

Louhi, hostess of Pohjola, 

Thus addressed old Väinämöinen: 

"Know I other mighty measures, 

Know I means that are efficient, 

And against thy golden moonlight,  

And the splendor of thy sunshine, 

And thy plowing, and thy reaping; 

In the rocks I'll sink the moonbeams, 

Hide the sun within the mountain, 

Let the frost destroy thy sowings, 

Freeze the crops on all thy corn-fields; 

Iron-hail I'll send from heaven, 

On the richness of thine acres, 

On the barley of thy planting 

Poem 43, 305-322 

Reference: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune43.htm  

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 blog of Arteeni: 

www.arteeni.fi/kalevalacal-en. 

  

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune43.htm
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Hostess of Pohja    – Designad av Maarit Leinonen 

Info: 
Garn: Menita Lasse. Färger: 203 dark grey, 8947 forest green, 9963 olive green 

Förkortningar och förklaringar:  
∙ lm  luftmaska  

∙ sm   smygmaska  

∙ fm  fast maska 

∙ hst   halvstolpe 

∙ st   stolpe (ett omslag)  

∙ dst  dubbelstolpe (två omslag) 

∙ RBst  reliefstolpe bakifrån 

∙ st3tills  3 stolpar tillsammans  

∙ BMB  bakre maskbågen 

Specialmaskor:  
∙ Picotgrupp: 3 lm, fm i 2a lm och hst i 3e lm (räknat från virknålen) 

∙ Att virka i 3e öglan: För in virknålen i 3e öglan bakom maskan = öglan bakom bakre maskbågen på maskan, dra 

igenom garnet  

     

Tips hur man läser mönstret 
*-* Upprepa instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. Detta är normalt en upprepning för 

en hel sida och består av flera instruktioner. 

(…) Upprepa instruktioner mellan parenteser det antal gånger som sägs.  

Text i kursivt: du får tips för att hjälpa dig igenom mönstret, till exempel maskantal.  

En del av maskorna är virkade i bakersta öglan eller “3e öglan” (se specialmaskor) för att framhäva speciella delar, 

men du kan också välja att virka dessa delar som du själv vill. Du kan välja att antingen börja med en stående maska 

eller med lm för att börja ett varv. Om du gör en ruta i en färg behöver du inte klippa av garnet, du kan använda en 

sm för att komma till nästa startpunkt. 

 

Copyright: 
Jag, Maarit Leinonen, äger rätten till hela designen, fotona och mönstret. Du har ingen rätt att kopiera, redigera, dela eller sälja 
detta mönster, varken delvis eller helt. Du får dela länken till detta mönster. Du får sälja ditt egengjorda alster baserat på detta 
mönster så länge du tillskriver mig som designern. Tack!   
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Hostess of Pohja – Mönster  
 

1. Börja med forest green-garnet och gör en Magisk ring [Magisk ring], 5 lm [räknas som 1 

dst och 1 lm], (dst, 1 lm) 11 gånger, dra ihop magiska ringen och slut varvet med sm i 4e lm. Dra nystanet genom sista 

öglan för att fästa änden, men klipp inte av garnet än. Fäst änden på magiska ringen ordentligt.  

Totalt maskantal: 12 dst och 12 lm  

 

2. Ta olive green-garn och gör en stående fm i den närmsta lmb [lämna forest green-garnet väntande på baksidan av 

arbetet], picot, (fm i nästa lmb, picot), upprepa hela varvet runt och slut varvet med sm i 1a fm. Klipp av garnet. 

Totalt maskantal: 12 picoter och 12 fm    

 

3. Fortsätt med forest green-garn. Gör en stående fm i BMB på dst på varv 1, *2 lm, fm i BMB i nästa dst. Spetsen på 

“stjärnan”: 15 lm, hst i 7e lm (räknat från virknålen), 2 lm, hö 2 m, st, 2 lm och hö 2 m, dst, 2 lm. Hö en dst från 1a 

varvet och virka fm i BMB i nästa dst*. Upprepa 3 gånger till. Slut varvet med sm i 1a fm och klipp av garnet.  

Totalt maskantal: 4 stora “stjärnspetsar” och 4 små lmb mellan spetsarna     

 

    
 

4. Börja längst ner i 1a lmb på “stjärnspetsen” med dark grey-garn, virka *2 st (=3 lm+st eller stående st+st), st i samma 

m som redan har forest green-dst, 2 st i nästa lmb, st i st, 2 st, st i sammansättningen av hst, (4 st, lm, 4 st) i lmb i 

toppen av “stjärnan”. St i hst, 2 st i lmb, st i st, 2 st i lmb, st i dst, 2 st i lmb, 1 lm*. Den mittersta lmb från förra varvet 

ska vara tom. Upprepa 3 gånger till, slut varvet med sm i 1a st och klipp av garnet.  

Totalt maskantal: 26 st i varje spets på ”stjärnan”, lm mellan och i toppen av dem  

  



 

   

  © 2017 Maarit Leinonen, all rights reserved  
   
 

5 

5. Notera: På detta varv kan du välja att antingen virka lm framför eller bakom 

“stjärnspetsarna”, detta ger en effekt på utseendet av rutan. Du kan se de alternativa 

resultaten på bilderna nedan. Ta olive green-garn och gör en *fm (den första fm är en sm) 

i BMB på dst på 1a varvet, 3 lm, (st, picot, st, picot, st, picot, st) [picotgrupp] i 

mellanrummet mellan “stjärnspetsarna”, 3 lm*. Upprepa hela varvet runt, slut varvet med sm och klipp av garnet.  

Totalt maskantal: 4 picotgrupper (= 4 st + 3 picoter), 3 lm + fm + 3 lm mellan picotgrupper 

 

     
 

 

 

6. Ta forest green-garn. Virka *(en sm) - st i 1a picoten, 3 lm, fm i toppen på nästa picot, 3 lm, st i 3e picoten, st i 3e 

öglan på den 8e st i “spetsen”, 3 lm, hö 1 m, 9 sm runt toppen av “spetsen”, 3 lm, hö 1 m, st i 3e öglan på st* [alla m 

som virkas i spetsen på “stjärnan” virkas i 3e öglan, bakom spetsen.]. Upprepa varvet ut och slut varvet med sm i 1a 

st, klipp inte av garnet än.  
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7. *3 st i varje lmb, st i varje fm och i varje st (= 17 st sammanlagt, se bild). 2 lm, gör en 

picotgrupp i sm i mitten av spetsen på “stjärnan”, 2 lm*. Upprepa 3 gånger till, slut varvet 

med sm och klipp av garnet. 

 

     
 

     
 

8. Ta olive green-garn. Börja virka i första st av de 17 st från föregående varv: (hst, 1 lm, hö 1 m) 9 gånger, och (hst, 1 

lm) i 2-lmb. RBst i 1a st i stgr, 1 lm, RBst i 2a st i gruppen, 3 lm (hörn). (RBst, 1 lm) 2 gånger, hst i lmb, 1 lm, hst i 

varannan st i stgr och 1 lm mellan varje hst.  

Totalt maskantal: 11hst på varje sida och 4 RBst och 1 lm emellan st i hörnen, förutom 3 lm i varje hörn (se på 

avigsidan på arbetet i fotot nedan) 
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9. Sm till andra lmb, virka (st3tills, 2 lm) i lmb. Upprepa (st3tills, 2 lm) i lmb 5 gånger. Hö 1 

hst. (st, 1 lm) i de nästa hst. (st, 3 lm, st) i hörn-lmb. [(1 lm, st) i de nästa RBst och hst] 

upprepa 4 gånger. 2 lm, hö 1 lmb, (st3tills, 2 lm) i nästa lmb. Gör sammanlagt 6 grupper 

med st3tills på varje sida av rutan, med 2 lm mellan och på sidorna på dessa grupper. 3 lm mellan st i hörn-lmb, men 

endast 1 lm mellan st någon annanstans. Klipp av garnet.  

Totalt maskantal per Sida: 6 st3tills-grupper och 5 st på varje sida av dessa 6 grupper.  

 

     
 

10. Med dark grey-garn (st3tills, 2 lm) i nästa lmb. Upprepa 2 gånger till. I nästa lmb (som befinner sig mellan st3tills-

grupperna från förra varvet): *(st, 1 lm). St i varje lmb och i varje st till slutet av sidan och (st, 3 lm, st) i hörnet. 10 st. 

1 lm, st i utrymmet mellan st3tills-grupper, 2 lm. (st3tills, 2 lm) 3 gånger* Upprepa hela varvet runt och slut varvet 

med sm. Klipp av garnet.  

Totalt maskantal per Sida: 3 st3tills-grupper, före och efter dessa grupper, 12 st (2x11 st-grupper och 2 ensamma st) 

 

11. Virka st i varje m, 2 st i varje 2-lmb, (st, 3 lm, st) i hörnen.  

Totalt maskantal per Sida: 39 st + 3 lm i hörn.  
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Tips: Du kan dela bilder av din Kalevala CAL-ruta på sociala medier med hashtagen #KalevalaCAL. 

 


