
Kalevala CAL   

Pohjolan neito / Maiden of Pohjola – Kanten på Kalevalafilten 

1  © 2017 Sari Åström, all rights reserved  
  www.arteeni.fi/kalevalacal  

 

 

KALEVALA-CAL 

MAIDEN OF POHJOLA – Kanten på Kalevalafilten 
Sari Åström 

 

 

Foto av Milla Elo 

 

Nu när du har sammanfogat alla rutor, så är det dags att fortsätta till den vackra kanten som ger hela filten en slutgiltig 

touch. Meningen är att du ska göra kanten med samma Pia garn som du använde vid sammanfogningen. Med detta 

tunnare garn så kommer kanten att bli lätt och ger en fin bakgrund till rutorna så att de får huvudrollen. I slutet av 

instruktionen så får du tips för att avsluta hela filten. 
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Information: 
Kanten är symmetrisk om det är ett jämt antal rutor på båda sidorna av filten. Om garnet till kanten är tjockare eller 

tunnare än det som rekommenderas, så kan det skapa sträckningar eller vågor på varv 4-6. Läs mer om garntjockleken i 

Kalevala CAL general info. All information om Kalevala CAL och mönstren till rutorna finns på  Arteeni's Kalevala CAL 

page.  

Om du använder CAL:ens officiella garn Lasse och Pia så kan du fortsätta med samma storlek på virknålen som den du 

använde när du sammanfogade rutorna. 

Förkortningar och förklaringar:  
 hö   hoppa över 

 m   maska/maskor  

 lm   luftmaska  

 lmb  luftmaskbåge  

 sm   smygmaska  

 st     stolpe  

 dst   dubbelstolpe  

    5 st i samma m 

 fm   fastmaska  

 RFfm  Relieffastmaska framifrån 

 p   picot: 3 lm, sm i basen på föregående m 

 

Tips för att läsa mönstret 
 
 
(…)  Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras.  

*-*  Repetera instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. Detta är normalt en repetition för en 
hel sida och kommer att bestå av flertalet instruktioner. 

 
<...>     Orange text mellan dessa markeringar visar att det finns något avvikande i den normala gången i mönstret, tex 

att virka 2 varv nedanför.   

[…]  Mellan hakparenteserna finns tips och bilder för att hjälpa dig genom mönstret. 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_d8eb1424d7754e1b81987f55fdee07d2.pdf
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Copyright:. 

Jag, Sari Åström, äger rättigheterna till detta mönster, bilder och instruktioner. Var snäll och 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 produkt som du gjort själv men var snäll och nämn mig som designer. Bara för personligt bruk. Tack! Foton av Minna 

Virtanen, om inte något annat anges.  

Maiden of Pohjola – Mönster till kanten 
Så här ser det ut innan kanten: Det är 16 luftmaskbågar på hela arbetet och även 7-luftmaskbågar i hörnen på arbetet 

och dessa är inte fastsatta ännu. Notera att det är använt en kontrasterande färg för att demonstrera olika varv på 

bilderna. På bilderna som illustrerar diagram så används grå färg för att demonstrera de varv som redan gjorts. Njut av 

din virkning! 

 

VARV 1  Anslut garnet med en STsm i 1a 5-lmb på valfri sida av filten [bild 1], *(5 lm, sm i nästa lmb, bild 2)) till slutet av 

sidan på filten, och notera att i varje sammanfogning mellan rutorna görs sm samtidigt i båda 7-lmb [bild 3]. I 

hörnet 5 lm och sm i samma lmb*, upprepa *-* runt hela filten men istället för den sista “5 lm och en sm” gör 

2 lm och st i den 1a sm [notera: detta är en enkel väg för att komma upp till toppen av lmb, och du kommer inte 

att behöva göra sm till toppen] bild 4]. 
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VARV 2 Du är nu på mitten av den första lmb på sidan av filten; *(5 lm, sm i nästa lmb) till slutet av sidan [bild 1]. I 5-

lmb i hörnet 5 lm och sm i samma lmb*. Upprepa *-* runt hela filten men istället för den sista “5 lm och en 

sm” gör 2 lm och st i den 1a sm * 

 

     

 

VARV 3 Du är fortfarande på mitten av den första lmb på sidan av filten; 1 lm och fm i samma lmb, *(3 lm, fm i nästa 

lmb) [bild 1] till slutet av sidan. I hörnet 2 lm och fm i samma lmb*.  Upprepa *-* runt hela filten, 3 lm och slut 

varvet med en sm i den 1a fm [bild 2]. 

           

 

1 2 3 4 

1 

1 2 
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VARV 4 Du är i korset mellan den första och andra lmb; 3 lm (räknas som en st), *(2 st i lmb, st i fm) [bild 1] till slutet av 

sidan, (2 st, dst, 2 st) i lmb i hörnet [bild 2] och st i fm*. Upprepa *-* runt hela filten, gör 2 st i lmb och slut 

varvet med en sm i 3e lm.  

           

 

VARV 5 Du är nu på den 6e st på sidan (räknat från dst i hörnet); 3 lm (räknas som st) och gör 4 st till i samma m (totalt 

5 st i samma m), (6 lm, hö 5 st, 5 st i samma m [i st i toppen av lmb på varv 2; i hörnet i dst]), upprepa (-) runt 

hela filten. Slut varvet med en sm i 3e lm. [bild 1] 

Tips: Du kan göra detta varv med en kontrastfärg och du vill ha variation i färgerna. 

      

 

VARV 6 Du är nu på den första 5 st-gruppen [st-gruppen i hörnet räknas inte som den första st-gruppen]; 1 lm, (RFfm 

runt stolpgruppen och dra ihop lm bakom st-gruppen* [bild 1-2], p [= picot = 3 lm, sm i basen på föregående 

m, bild 3], 4 fm i lmb, sm samtidigt i lmb OCH i mitten st på  <varv 4> [lmb stannar inne i sm [bild 4]], 4 fm i 

lmb), upprepa (-) runt hela filten. Slut varvet med en sm i 1st RFfm. Klipp av garnet och fäst tråden.  

*) La du märke till att det görs en popcornmaska? Dedri Uys har lärt oss denna ”really lazy popcorn stitch” på 

sin blogg.  Det är ett genialiskt sätt att enkelt göra popcorn!  

 

1 2 

1 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
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1 2 3 

4 
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Blocka filten 
Nu har vi gjort all virkning på filten, men vänta lite! Nu ser filten ut som en fjäril som precis kommit ur sin puppa, med 

vingar som fortfarande är skrynkliga. Du behöver inte vara rädd för att blocka filten och det finns ingen anledning att 

inte blocka filten, även om det känns svårt att göra det. Blockning hjälper filten att komma till sin rätt, så det 

rekommenderas starkt! 

  

 

Bilder: Sari Åström 

Till blockningen behöver du: lite passande garn (till exempel garnrester) som blockningstråd, en stoppnål, några 

blockningsmattor i skumgummi (det passar till exempel bra med träningsmattor eller väldigt stora mattor) och många 

stora knappnålar.  

 

 

Blockningens olika stadier 
Ta lite drygt yttre omkretsens längd på blockningstrådens längd. Dra igenom 

tråd genom varje picot med stoppnålen.  

Blöt filten noggrant, du kan även blötlägga den i cirka 20 minuter. Sedan 

pressar du ut vattnet och rullar in filten i handdukar så att den är så torr som 

möjligt.  
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Nåla fast filten på blockningsmattan/blockningsmattorna med hjälp av 

blockningstråden. (Använd rostfria nålar. Övers. anm.) Nåla inte genom tråden men försök att hålla tråden så fri som 

möjligt på andra sidan av nålarna. Nåla först fast alla hörnen och nåla sedan fast alla sidorna jämt så att filten har en 

stabil rektangelform. Du kan behöva sträcka lite på filten för att blocka den finare. Börja sedan att dra åt 

blockningstråden så att sidorna är raka (kanten på filten och tråden ska inte vara vågig mellan nålarna). Knyt ihop eller 

nåla fast trådändarna så att det fortfarande är sträckt. Om filten fortfarande är vågig på något ställe så kan det behövas 

några extra nålar.  

Låt filten ligga orörd till den är HELT TORR. Lämna den orörd i ytterligare en dag, minst… Om du tar lös blockningen för 

tidigt, så blir den inte så bestående som den kan bli och filten kan återta sin originalform. Du kan snabba på 

torkningsprocessen genom att sätta en fläkt som blåser på filten (lämna den inte obevakad!!!). När filten är helt torr så 

kan du ta bort nålarna och tråden och nu…*ler brett och skrattar glatt*… din filt är helt klar! Du måste erkänna att det 

var värt mödan, eller hur! 

  

Ta hand om filten 
Ull är ett antibakteriellt och självrengörande material och oftast räcker det med att skaka och vädra ullfilten ute i den 

friska luften. Läs på garnets banderoll för att se tvättinstruktionerna. Notera: Lasse and Pia garn som såldes i 

garnpaketen har fel banderoll, så det rekommenderas att garnet ska handtvättas (ull – akryl). Det lönar sig att göra 

blockningen efter varje gång du tvättat filten.   

När filten inte används dagligen, så förvara den 

löst hopvikt i en garderob. 

Om blockningen är helt omöjligt för dig så kan 

man prova att ångblocka filten. Eller att blöta 
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och sträcka den fritt till den fått rätt form och storlek. Dessa metoder kan inte slå blockning och resultatet blir inte alls 

det samma. (Strykning kan skada fibrerna och hjälper inte till att få kanterna raka). Det är därför som vi från djupet av 

våra hjärtan rekommenderar blockningen! 

Tips: Du kan dela bilder av filtens kant på sociala media med taggen  #Kalevalacal eller #kalevalacal_pohjolanneito. 


