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Ruutuni lähti joesta ja sen pyörteistä.  

Kalevalassa joki herätti kunnioitusta, sen 

ylittäminen oli hankalaa ja kosken kuohut 

pelottivat. Vapaana virtaava koski kiehtoo, tässä 

mallissa pyörteitä kuvaavat keskuskuvion 

kulmissa olevat pitkien pylväiden muodostamat 

kierteiset pylväät.  Nimi viittaa myös 

kotikaupunkiini Imatraan ja Vuokseen, jota joka 

päivä voin ihailla. 

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. 

 

"Kolme on koskea kovoa, 

kolme järveä jaloa, 

kolme vuorta korkeata 

tämän ilman kannen alla: 

Hämehess' on Hälläpyörä, 

Kaatrakoski Karjalassa; 

ei ole Vuoksen voittanutta, 

yli käynyttä Imatran." 

 

 

"Kun et tuosta kyllin saane, 

kylmä muita kummempia! 

Kylmä kuumia kiviä, 

palavoita paateroita, 

rautaisia kallioita, 

vuoria teräksisiä, 

Vuoksen koskea kovoa, 

Imatrata ilkeätä, 

kurimuksen kulkun suuta, 

kinahmia kauheata! 

"Joki joutuvi etehen, 

puro tielle poikkipuolin: 

silkki sillaksi sivalla, 

punaverka portahaksi! 

Saata poikki salmistaki, 

vetele vesien poikki, 

poikki Pohjolan joesta, 

yli kosken kuohuloista"

 

Kalevala runot 3, 30 and 14 

 

ihannetila 

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

  

Lanka: Menitan Lasse (Metsä -väripaletti)   

 Väri 1 Keltainen 2317                 

 Väri 2 Graffitin harmaa 203                

 Väri 3 Petroli 8962                 

Harmaan sävyillä virkattuna (Kallio -väripaletti) 

 Väri 1 Vaalean harmaa 205 

 Väri 2 Graffitin harmaa 203  

 Väri 3 Valkoinen 100

Jos teet peiton väriyhdistelmällä, joissa on mukana valkoinen, tee Vuoksen kuohut valkoisella. 

 

 Kolmivärinen:       

 

 
 

Kerros 1-7  väri 1 

Kerros 8-9   väri 2 

Kerros 10-12 väri 3 

Kerros 13-14 väri 2  

Kerros 15  väri 1 

Kerros 16 väri 2 

 

Lankojen kulutus 155 gr: 

 väri 1: 43 gr 

 väri 2: 88 gr. 

 väri 3: 24 gr. 
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Käytetyt silmukat ja lyhenteet 
• kjs  ketjusilmukka  

• ps  piilosilmukka  

• ks  kiinteäsilmukka  

• p  pylväs (1 langankierto)  

• pp pitkä pylväs (2 langankiertoa) 

• puolip             puolipylväs 

• KEp KohoEtuPylväs  

• KTpuolip KohoTakaPuoliPylväs 

• pp8-pp pitkä pylväs (8 langan kiertoa), 

 tämän jälkeen samaan kohtaan pp 

 siten, että em. pp8 kierretään kaksi 

 kertaa koukulle ja virkataan kuten 

 pp 

• 3pk kolmen pylvään klusteri 

 

Erikoissilmukat 

 pp8-pp Kierretty pitkä pylväs:  

 

Tämä pitkä pylväs virkataan siten, että ensin tehdään pitkä pylväs 8:lla 

langankierrolla. Tämän jälkeen käytetään pylvästä lankana: kierretään se 

koukulle kaksi kertaa ja tehdään pitkä pylväs samaan kohtaan kuin äskeinen 

pylväs. Näin syntyy kaksi kierrettä. Kierroksen aloitukseen tehdään kierretty 

pitkä pylväs siten, että ensin virkataan kahdeksan ketjusilmukkaa, ja se 

kierretään kaksi kertaa koukulle ja tehdään pitkä pylväs. Tässä havainne 

kuvassa on pylväiden välille tehty useampi ketjusilmukka kuin ohjeessa, jotta 

pylväät erottuvat kuvassa toisistaan paremmin. 

[Kuva 2]     

 

1. Pitkäpylväs kahdeksalla langankierrolla. 

 
[Kuva 3]       

 

2. Pitkäpylväs edellisestä pitkästä pylväästä.  

Otetaan pylväs kahdella kierrolla koukulle. Viedään koukku kierretyn pylvään juuresta ja tehdään tästä pitkä 

pylväs. [Kuva 4]       
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[Kuva 4]       

 

 KEp Kohoetupylväs: Silmukka virkataan siten, että ensimmäinen kerros on pylväitä [1]. Toisella 

kerroksella tehdään pylväs siten, että koukku kierretään edelliskierroksen pylvään takaa [2]. [Näin syntyy 

toiselle puolelle siisti silmukka ketju [3].] [Kuva 5]       

 
[Kuva 5]       

 KEpuolip Kohotakapuolipylväs: Silmukka virkataan siten, että koukkaa pylvään takakautta koukku ensin 

eteen ja sitten taas taakse, ota lanka koukulle ja tee puolip. 

  

  3pk kolmen pylvään klusteri:  

  
[Kuva 6]       

Kolme pylvästä samaan silmukkaan. Tee pylväs siten, 

että jätät viimeisen silmukan koukulle (koukulla nyt 

kaksi silmukkaa), tee uusi pylväs samaan silmukkaan 

ja jätä koukulle (koukulla kolme silmukkaa), tee 

kolmas pylväs ja jätä koukulle (koukulla neljä 

silmukkaa). Vedä lanka koukulla olevien silmukoiden 

läpi. [Kuva 6]       
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Vinkkejä ohjeen lukemiseen 
Ohje on tehty yksivärisenä virkattavaksi. Kun virkkaat monivärisen ruudun, päätä värin vaihtuessa edellinen 

lanka ruudun takapuolelle. Jos ohjeessa on ps ennen kuin uuden kerroksen kuvio alkaa, aloita suoraan 

kuvion alusta uudella värillä.  Viimeisen kerroksen voit virkata vaihtoehtoisesti tavallisilla pylväillä, 

puolipylväillä tai kiinteillä silmukoilla riippuen ruudun koosta . Ohjeessa on käytetty KTpuolipylväitä.  

 *-* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita yksittäisiä 

toistoja, esimerkiksi koko neliön sivun matkalta. 

(…) Sulkeiden sisällä olevaa ohjetta toistetaan kerrottu määrä. Sulkeiden sisällä on vain yksittäisiä 

toistettavia osuuksia.  

[…] Hakasulkeiden väliin violetilla ja kursiivilla tekstillä on kirjoitettu neuvoja ja vinkkejä, ne auttavat sinua 

ohjeen läpi.  

Tekijänoikeudesta: 
Minä, Seija Ervelius, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, 

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

www.ihannetila.fi jos haluat jakaa ohjeen. Voit myydä itse valmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut 

suunnittelijana.  

Kiitos! 

  

http://ihannetila.fi/kalevala-cal/
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Ei ole Vuoksen voittanutta–ruudun ohje 
 

Ruudussa virkataan ensin keskusneliö tasovirkkauksena 

 Virkkaa 9 kjs.  

1. kerros. Käännä työ, virkkaa 3 kjs ja 9 p.  

2. kerros. Käännä työ, virkkaa 2 kjs ja 8 KEp ja 1 puolip. 

Toista kierrokset 1 ja 2 yhteensä 3 kertaa. [Toisella puolella on nyt 3 ketjusilmukkarivistöä, jonka ympärille 

kuvio virkataan. Kuva 7]      

Valmis keskiosa on tämän näköinen [yhteensä 6 kerrosta]: 

 
[Kuva 7]    

Silmukkaluku: 10 ja 6 kerrosta. 

 

Seuraavaksi virkataan tasovirkatun kuvion ympäri. 

7. kerros. Käännä työ [koholla olevat silmukat tulevat työn oikealle puolelle] ja tee pylväitä ympäri 

virkkaamasi neliön. 3 kjs, ja 9 p ensimmäiselle sivulle. Seuraaville sivuille tulee 10 p jokaiseen. Kulmiin 

tulee 3 kjs. Lopeta kerros piilosilmukalla ensimmäiseen 3 kjs pylvääseen.  [Vinkki: virkkaa 

aloituslanganpätkä samalla piiloon, kun aloitat kolmatta pylväsriviä. Yhteensä silmukoita on neliön 

ympärillä 52. Käytännössä neliön sivuille tulee kohokuvioiden väliin 3 p ja kulmiin 3 p. Kuva 8 ja kuva 9] 

  
[Kuva 8]        [Kuva 9]       
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8. kerros. *p ensimmäiseen pylvääseen [ensimmäisellä sivulla pylvään korvaa 3 kjs]  , 2 kjs, p kahden 

pylvään yli, 2 kjs, p kahden pylvään yli, 2 kjs, p kahden pylvään yli, 2 p kaareen, 3kjs, 2 p kaareen* toista 

seuraaville 3:lle sivulle ja lopeta kerros piilosilmukalla ensimmäiseen 3 kjs pylvääseen. [Jokaisella sivulla 

on nyt kolme reikää ja kulmissa 3:n pylvään välissä ketjusilmukkakaari. Kuva 10] 

Silmukkaluku: 14 silmukkaa per sivu ja 3 kjs joka kulmassa  

 
[Kuva 10]   

 

9. kerros. Tee joka sivulla ks jokaiseen edelliskierroksen silmukkaan, [ensimmäinen ks on 1 kjs]  ja kulmiin 

kolmen kjs kaareen tulee 5 ks, kerros loppuu ps ensimmäiseen ks.  [Kuva 11]   

      Silmukkaluku: 14 ks per sivu ja 5 kjs joka kulmassa 

      
[Kuva 11]       [Kuva 12]   

 

10. kerros. *5 kjs, ks kahden silmukan yli* toista vielä kaksi kertaa, 3 kjs, ks yhden silmukan  yli, 8 kjs, 

hyppää 5 silmukan yli [kulman yli]  ks,  3 kjs, ks yhden silmukan  yli,  virkkaa nyt alusta toistaen kunnes 

kerros on lopussa, ps ensimmäiseen 5 kjs juureen. [Jokaisella sivulla on nyt kaksi 3 kjs kaarta ja kolme 5 

kjs kaarta. Kulmissa 8 kjs kaaret. Kuva 12]   

 

11. kerros. 3 ps kjs kaareen,*5 kjs, ks viiden ketjusilmukan ketjuun, 5 kjs,ks viiden ketjusilmukan ketjuun, 5 

kjs [3 kjs kaari hypätään yli]  , 8 p kahdeksan ketjusilmukan ketjuun ,  5 kjs [3 kjs kaari hypätään yli], ks 

viiden ketjusilmukan ketjuun* toista 3 kertaa, kerros loppuu ps ensimmäisen 5 kjs kaaren juureen. 

[Kuva 13]   

Silmukkaluku: Jokaisessa kaaressa 8 p ja sivulla neljä viiden kjs lenkkiä  
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[Kuva 13]        

 

12.  kerros. Virkkaa 3 ps kunnes olet ketjun keskellä, *5 kjs, ks seuraavaan ketjuun, 5 kjs, [seuraava 5 kjs 

kaari hypätään yli] 8*(pp8-pp jokaiseen pylvääseen, 1 kjs), 4 kjs, [seuraava 5 kjs kaari hypätään yli] ks 5 

silmukan ketjuun* toista vielä 3 kertaa ja lopeta kerros ps ensimmäisen 5 kjs juureen. [Kuva 14]   

       
[Kuva 14]            [Kuva 15]   

 

13. kerros. 3 ps kunnes seuraavan ketjusilmukkakaaren keskellä, *kolmen pylvään klusteri keskelle viiden 

ketjusilmukan ketjua [ensimmäinen pylväs on 3 kjs aloituskierroksella], 5 kjs, ks 1. ja 2. pp8-pp 

pylväiden väliin, 5 kjs, ks 3. ja 4. pp8-pp pylväiden väliin, 5 kjs, pp 4. ja 5. pp8-pp pylväiden väliin, 5 kjs, 

ks 5. ja 6. pp8-pp pylväiden väliin, 5 kjs, ks 7. ja 8. pp8-pp pylväiden väliin, 5 kjs, * toista vielä 3  kertaa, 

ps ensimmäiseen kolmen pylvään klusteriin. [Kuva 15]   

 

14. kerros. ps kaaren alkuun, 3 kjs, 4 p kaareen,  *5 p seuraavaan kaareen, 5 p seuraavaan kaareen, 3 kjs 

[kulma], 5 p seuraavaan kaareen.    Tee 5 pylvästä jokaiseen kaareen ja 3 kjs kulmiin, lopeta kerros 

piilosilmukalla ensimmäiseen 3 kjs ketjusilmukkaketjuun.  [Kuva 16]       
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Silmukkaluku: 30 p sivu ja 3 kjs/kulma 

 
[Kuva 16]       

 

15. kerros. p [ensimmäinen pylväs on 3 kjs aloituskierroksella],* kjs, p yhden pylvään yli*, toista vielä 6 

kertaa, [viimeisin p tulee rivin viimeiseen pylvääseen, yhteensä 7 reikää ], 2 p ja 3 kjs ja 2p samaan 

ketjusilmukkakaareen, 1 p ensimmäiseen pylvääseen, *1kjs, p yhden pylvään yli * toista kunnes 7 

reikää, toista nyt alusta kunnes olet tehnyt kaikki sivut, lopeta kerros ps. [sivulla tulee olla kulmien 

jälkeen 7 reikää kahden keskipylvään molemmilla puolilla. Kuva 17] 

 

Silmukkaluku: 34 per sivu ja 3 kjs/kulma 

 
[Kuva 17]       

 

16. kerros. 3 kjs, KTpuolip jokaiseen pylvääseen ja puolip jokaiseen ketjusilmukkaan. Kulman kaareen tulee 2 

puolip, 2 kjs, 2 puolip. Kerros päättyy ps. [Kuva 18] 

 

Silmukkaluku: 18 puolip ja 20 KTpuolip per sivu sivu  ja 2 kjs/kulma 

 
[Kuva 18]       
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Päättele lopuksi langat nurjalle puolelle, kastele ruutu ja anna kuivua tasona.   [Valmis työ: Kuva 19]  

 
[Kuva 19]       
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Lopputerveiset 
 Tähän malliin inspiraation sain kotiseudultani, ovathan Imatran kosken kuohut upeaa seurattavaa ja voin 

vain kuvitella, millaista oli kun Vuoksi kuohui aina vapaana. Keskuskuvio kuvaa virtaavaa vettä. Kosken 

pyörteitä kuvaavat erikoispitkät pylväät kehitin tätä työtä tehdessäni, en vastaaviin ole vielä törmännyt 

muualla. Toivottavasti sinustakin mallia on hauska virkata. 

 

 

 

 

 

Kuva Seija Ervelius 


