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KALEVALA-CAL 

KASVUN IHME – the Miracle of Growth 
Soile Olmari 
 

 
 

Bakgrund 

Min inspiration till denna ruta var Kalevalas andra dikt, där Väinämöinen klättrar till ett passionerat land 

och guidar Sampsa Pellervoinen att odla träd. Nedan är två exempel på dikten:  

… On the mountains grew the berries,   … Found his crop of barley growing, 

Golden flowers in the meadows;  Found the blades were triple-knotted, 

And the herbs of many colours,  And the ears he found six-sided… 

Many kinds of vegetation…    

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm 
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Denna ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en filt som baseras 

på Kalevalamytologin. Den är skapad som tribut till Finlands 100 år av 

självständighet. Information och länkar till alla mönstren till rutorna hittas i 

Kalevala CAL info på bloggen Arteeni: www.arteeni.fi/kalevalacal-en 

Jag vill få tacka testarna för deras hjälp och värdefulla kommentarer.  

Kasvun ihme – the Miracle of Growth – Design Soile Olmari 

 
Vi översättare tar inget ansvar för eventuella tekniska fel i möns tret. Kontakt tas med designern. 
 

MATERIAL 

Du behöver sax och stoppnål för att fästa ändar. Avsluta med att ångblocka din ruta. Denna ruta kräver 

noggrannhet och lite räkning, men när det kommer till regelbundenheten i varven så flyter virkningen på 

bra.  

Garn och färger 

Menita Lasse: varv 1. Olivgrön 9963, varv 2. magenta 8755, varv 3. Olivgrön 9963, varv 4. – 6. Skogsgrön 

8947, varv 7. gul 2317, varv 8. – 9.  Mörkgrå 203, varv 10. – 11. olivgrön9963, varv 12. – 13.  skogsgrön 

8947, varv 14. Mörkgrå 203. Varv 15. kvistar, olivgrön 9963. 

 

Maskor och förkortningar 
m = maska 
varv = varv 
lm /lmb = luftmaska/luftmaskbåge 
Omsl = omslag 
sm = smygmaska 
fm = fastmaska  
hst = halvstolpe 
st = stolpe (1 omsl) 
dst = dubbelstolpe (2 omsl)  
pc = popcorn (5 st) 
hö = hoppa över 
RBfm = Relieffastmaska framifrån 
RFhst = Reliefhalvstolpe framifrån 
*-* = Upprepa 
 

Specialmaskor 

Magisk ring:  svep garnet runt pekfingret, släpp garnändan tills du behöver den. Börja på en mormorsruta. 

3 lm räknas som första stolpen.  

Hörn: I hörn-lmb virka (2 m, 2 lm, 2 m). 

Popcorn (pc): *Virka 5 stolpar i samma m, släpp öglan från virknålen, sätt i virknålen framifrån och bak i 

den första stolpen och fånga upp öglan du släppte. Dra igenom m.  

Snäcka: Gör 3 eller 5 hst eller st (anges i mönstret) i samma m. Då skapas snäckan. Beroende av antalet 

maskor i snäckan kommer följande maska/maskor att hoppas över vilket anges i mönstret.  

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en


3 
 

© 2017 SOILE OLMARI, all rights reserved 
www.somateko.blogspot.fi 

 

Relieffastmaska bakifrån (RBfm): Placera virknålen runt maskan i föregående 

varv bakifrån och fram. Omsl och dra upp en ögla. Omsl och dra igenom 2 öglor 

på virknålen.  

Reliefhalvstolpe framifrån (RFhst): Omsl, sätt i virknålen runt m. Omsl, dra upp 

en ögla, du har nu tre öglor på virknålen. Omsl, dra igenom alla öglor på 

virknålen.  

Copyright 

Jag, SOILE OLMARI äger rättigheterna till hela mönstret, bilder samt instruktioner. Du får inte kopiera, 

ändra, distribuera eller sälja mönstret i sin helhet eller i delar. Om du vill dela mönstret får du dela en länk 

till bloggen www.somateko.blogspot.fi. Du får sälja din färdiga produkt så länge du nämner att jag designat 

rutan. Tack!  

Kasvun ihme – the Miracle of Growth MÖNSTER 

1. Olivgrön mormorsruta: I magisk ring gör 4 x 3 st-grupper: (börja med 3 lm (räknas som första st)) 

och sedan 3 lm mellan stolpgrupperna. Klipp av och fäst garnet, byt färg till magenta. Avsluta med 

en sm i tredje lm. Dra åt centrumet i ringen genom att dra i den korta garnändan. Fäst ändarna då 

du är klar med rutan. 

Med en färg: Fortsätt med samma färg i nästa varv. 
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2. Magenta: 2 lm (räknas som första hst) i samma m som sm från 

föregående varv. PC i nästa st och hst i nästa m. (2 hst, 2 lm, 2 hst) i 

hörnet.  

*hst, pc, hst, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet*. Upprepa *-* totalt 3 gånger. 

Avsluta med en sm i 2a lm. Klipp av tråden och fäst ändarna. Maskantal 

9 maskor per sida, inklusive 2-lmb i hörnet, (pc räknas som en m). Med 

En färg: Fortsätt med samma färg, förflytta dig med sm till hörnet för att börja nästa varv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Olivgrön: Börja i valfritt hörn. 2 lm (räknas som första hst i hörnet). Gör färdigt hörnet (hst, 2 lm, 2 

hst).  

*2 hst (första hst hamnar i den gömda m), 2 lm, hö m, hst i mitten av pc, 2 lm, hö hst, hst i nästa 2 

m, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet*. Upprepa *-* totalt 3 gånger. Hst i nästa 2 m, 2 lm, hö hst, hst i 

mitten av pc, 2 lm, hst i nästa 2 m. Avsluta med en sm i 2a lm. Klipp av tråden och fäst ändarna. 

Maskantal 15 m per sida, inklusive 2-lmb i hörnet.  

Med en färg: Fortsätt med samma färg, förflytta dig med 2 sm till hörnet för att börja nästa varv. 
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4. Skogsgrön: (2 hst, 2 lm, 2 hst) i valfritt hörn. *hö hst (gömda maskan), 

hst i nästa 2 m, 3 lm, hö hst, lmb, hst, hst till vänster om mittersta hst, 3 

lm, hö lmb och 2 hst, hst i nästa 2 m, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet*. 

Upprepa *-* totalt 3 gånger. Hö hst (gömda m), hst i nästa 2 m, 3 lm, hö 

hst, lmb, hst, hst till vänster om mittersta hst, 3 lm, hö lmb och 2 hst, hst 

i nästa 2 m. Avsluta med sm i andra lm. Maskantal 17 m per sida, 

inklusive 2-lmb i hörnet.  

 

 
 

5. Skogsgrön: Gör sm till hörnet. 2 lm (räknas som första hst). Gör färdigt hörnet (hst, 2 lm, 2 hst). *hö 

hst (gömda m), hst i nästa 2 m, 4 lm, hö hst, lmb, hst. Hst i lmb till vänster om mittersta hst, 4 lm, 

hö lmb och 2 hst, hst i nästa 2 m, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet*. Upprepa *-* totalt 3 gånger. Hö hst 

(gömda m), hst i nästa 2 m, 4 lm, hö hst, lmb, hst, hst i lmb till vänster om mittersta hst, 4 lm, hö 

lmb och 2 hst, hst i nästa 2 m. Avsluta med en sm i andra lm. Maskantal 19 m per sida, inklusive 2-

lmb i hörnet.   
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6. Skogsgrön: 2 lm, hst i nästa m. (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet, *hö hst (gömda m), hst i nästa 2 m, 5 lm, 

hö hst, lmb, hst. Hst i lmb till vänster om mittersta hst, 5 lm, hö lmb och 2 hst, hst i nästa 2 m, (2 

hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet*. Upprepa *-* totalt 3 gånger. Hö hst (gömda m), hst i nästa 2 m, 5 lm, hö 

hst, lmb, hst. Hst i lmb till vänster om mittersta hst, 5 lm, hö lmb och 2 hst. Avsluta med en sm i 

andra lm. Klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal 21 m per sida inklusive 2-lmb i hörnet.  

Med en färg: Fortsätt med samma färg, förflytta dig med sm till hörnet för att börja nästa varv. 
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7. Gul: Börja i valfritt hörn. 2 lm (räknas som första hst i hörnet). Gör 

färdigt hörnet (hst, 2 lm, 2 hst). *hö hst (gömda m), hst i nästa 2 m, 4 lm, 

hö hst och lmb, dst i mittersta hst i varv 5 och runt lm från v 6, 2 lm, pc i 

mittersta hst i varv 6, 2 lm, dst till vänster om mittersta hst i varv 5 och runt lm från v 6, 4 lm. Hö 

lmb och 2 hst, hst i nästa 2 m, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet*. Upprepa *-* totalt 3 gånger. Hö hst 

(gömda m), hst i nästa 2 m, 4 lm, hö hst och lmb, dst i mittersta hst i varv 5 och runt lm från v 6, 2 

lm, pc i mittersta hst i varv 6, 2 lm, dst till vänster om mittersta hst i varv 5 och runt lm från v 6, 4 

lm, hö lmb och 2 hst, hst i nästa 2 m. Avsluta med sm i andra lm. Klipp av tråden och fäst ändarna. 

Maskantal 25 m per sida inklusive 2-lmb i hörnet.  

Med en färg: Fortsätt med samma färg, förflytta dig med 2 sm till hörnet för att börja nästa varv. 
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8. Mörkgrå: Börja i valfritt hörn. 2 lm (räknas som första hst i hörnet). Gör 

färdigt hörnet (hst, 2 lm, 2 hst). *hö hst (gömda m), hst i nästa 3 m, 4 hst 

i lmb, hst i nästa dst, hö lmb, snäcka med 5 st i mitten av pc, hö lmb, hst i 

nästa dst, 4 hst i lmb, hö hst, hst i nästa 3 m, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i 

hörnet*. Upprepa *-* totalt 3 gånger. Hö hst (gömda m), hst i nästa 3 m, 

4 hst i lmb, hst i dst, hö lmb, snäcka med 5 st i mitten av pc, hö lmb, hst i 

nästa dst, 4 hst i nästa lmb, hö hst, hst i nästa 3 m. Avsluta med en sm i andra lm. Maskantal 27 m 

per sida inklusive 2-lmb i hörnet.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9. Mörkgrå: Med sm flytta dig till hörnet, 3 fm i hörnet. *hö hst (gömda m), fm i nästa 10 m (10e fm 

hamnar i första st i snäckan), 5 RBfm runt st i snäckan (1a RBfm hamnar i samma m som sista fm). 

Fm i nästa 10 m (första fm hamnar i 2a hst efter snäckan), 3 fm i hörnet från föregående varv *. 

Upprepa *-* totalt 3 gånger. Hö hst (gömda m), fm i nästa 10 m (10e fm hamnar i första st i 

snäckan), 5 RBfm i st i snäckan (1a RBfm hamnar i samma m som sista fm gjordes i), fm i nästa 10 m 

(1a fm hamnar i andra hst efter snäckan). Avsluta med en sm i första fm. Klipp av tråden och fäst 

ändarna. Maskantal 25 m per sida och 3 fm i hörnen.   

Med en färg: Fortsätt med samma färg, förflytta dig med 2 sm till mittersta fm i hörnet för att börja 

nästa varv. 
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10. Olivgrön: Börja i någon fm i mitten av ett hörn. 2 lm (räknas som första 

hst i hörnet). Gör färdigt hörnet (hst, 2 lm, 2 hst). *3 lm, hö 3 m, hst i 

nästa 4 m, 1 lm, hö 4 m, snäcka med 5 hst i första RBfm, hö 1 m, st i 

tredje st i varv 8 (m från varv 9 är gömd). Hö 1 m, snäcka med 5 hst i 

sista RBfm, 1 lm, hö 4 m, hst i nästa 4 m, 3 lm, hö 3 m, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i mittersta fm i hörnet*. 

Upprepa *-* totalt 3 gånger. 3 lm, hö 3 m, hst i nästa 4 m, 1 lm, hö 4 m, snäcka med 5 hst i första 

RBfm, hö 1 m, st i tredje st i varv 8 (m från varv 9 är gömd). Hö 1 m, snäcka med 5 hst i sista RBfm, 1 

lm, hö 4 m, hst i nästa 4 m, 3 lm, hö 3 m. Avsluta med sm i andra lm. Maskantal 3 m per sida, 

inklusive 2-lmb i hörnet.   

 

  
 

11. Olivgrön: 2 lm (räknas som första hst), hst i nästa m. (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet. *hö hst (gömda 

m), hst i nästa 2 m, 2 lm, hö lmb, hst i nästa 5 m, 1 lm, hö 2 m, snäcka med 3 hst i nästa m, 1 lm, hö 

3 m, st i nästa m efter mittersta st, 1 lm, hö 2 m, snäcka med 3 hst i nästa m, 1 lm, hö 2 m, hst i 

nästa 5 m, 2 lm, hö lmb, hst i nästa 2 m, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet*. Upprepa *-* totalt 3 gånger. 

Hö hst (gömda m), hst i nästa 2 m, 2 lm, hö lmb, hst i nästa 5 m, 1 lm, hö 2 m, snäcka med 3 hst i 

nästa m, 1 lm, hö 3 m, st i nästa m efter mittersta st, 1 lm, hö 2 m, snäcka med 3 hst i nästa m, lm, 

hö 2 m, hst i nästa 5 m, 2 lm. Avsluta med en sm i andra lm. Klipp av tråden och fäst ändarna. 

Maskantal 35 m per sida inklusive 2-lmb i hörnet.  

Med en färg: Fortsätt med samma färg, förflytta dig med 4 sm till mittersta fm i hörnet för att börja 

nästa varv.  
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12. Skogsgrön: Börja i valfritt hörn. *3 fm i hörn lmb, hö hst (gömda m), fm i 

nästa 3 m, 2 fm i lmb, fm i nästa 5 m, fm i lmb, 3 RBfm i snäckan, fm i 

lmb, fm i nästa st, fm i lmb, 3 RBfm i snäckan, fm i lmb, fm i nästa 5 m, 2 

fm i lmb, hö hst, fm i nästa 3 m *. Upprepa *-* totalt 4 gånger, uteslut 

sista 3 fm i hörnet. Avsluta med sm i första m. Maskantal 34 m per sida. 

     
 

13. Skogsgrön: 3 lm (räknas som st), virka (st, 2 lm, st) i mittersta fm i hörnet, *st i nästa 12 m, RFhst i 

nästa 3 fm, hö fm, hst i mittersta fm, RFhst i nästa 3 fm, st i nästa 12 m, (st, 2 lm, st) i mitten av 

hörnet*. Upprepa *-* totalt 3 gånger. St i nästa 12 m, RFhst i nästa 3 fm, hö fm, hst i mittersta fm, 

RFhst i nästa 3 fm, st i nästa 11 m. Avsluta med sm i tredje lm. Klipp av tråden och fäst ändarna. 

Maskantal 35 m per sida inklusive 2-lmb i hörnet.  

Med samma färg: Fortsätt med samma färg, förflytta dig med 2 sm till mittersta fm i hörnet för att 

börja nästa varv. 
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14. Mörkgrå: Börja i valfritt hörn. 3 lm (räknas som första st i hörnet). Gör 

färdigt hörnet (st, 2 lm, 2 st). *hö st (gömda m), st i nästa 32 m, (2 st, 2 

lm, 2 st) i hörnet*. Upprepa *-* totalt 3 gånger. Hö st (gömda m), st i 

nästa 32 m. Avsluta med en sm i tredje lm. Klipp av tråden och fast 

ändarna. Maskantal 38 per sida inklusive 2-lmb i hörnet.  

 

    

15. Olivgrön: virka “grenarna” = 8 lm (8 lm för vardera grenen) på båda sidor av det gula pc och dst. 

Börja första 8 lm på höger sida av mittersta hst i varv 4 och anslut luftmaskkedjan till varv 7 som 

visas i bilden nedan. Gör samma sak på vänster sida om hst (varv 4). Ledtråd: Använd garn som är 

tillräckligt långt för att göra 2 grenar. Använd hälften av garnet för första grenen och andra halvan 

för andra grenen. Garnändarna ska hamna överst i grenarna. Avsluta med en sm. Fast ändarna på 

baksidan av ditt arbete.  

 

 

               

Kasvun ihme – the miracle of growth är nu färdig. Trevlig resa med din nästa ruta.  


