
Sophie’s Universe Osa 18 {CAL 2015} 

Osa 18 on Sophie’s Universen viimeinen virallinen osa . Ensi viikolla esittelen valinnaisia ruutuja ja rivejä, joilla 

Sophiesta voi muotoilla suorakaiteen muotoisen. Sitä seuraavalla viikolla esittelen valinnaisen reunuksen. Ja sitä 

seuraavalla viikolla esittelen valinnaisia pintavirkkauksia ja  yhtä jos toista muuta. 

Tunteikkaana ihmisenä minusta on ihana jakaa ohjeen viimeinen virallinen osa juuri äitienpäivänä . Se tuntuu niin 

sopivalta. Nämä Sophiet ovat tavallaan lapsiani, mikä tekee minusta niiden virkkausäidin.  Voit jakaa kuvia 

tunnisteella #mothersdaysophie. 

Joten onnellista äitienpäivää ja Sophie-sunnuntaita! 
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Sophie’s Universe Osa 18 

©Dedri Uys 2014. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Resurssit 

 Lisää tämä CAL Ravelryn jonoosi 

 Sophie’s Universe CAL 2015 -tiedot 

 Voit tulostaa/tallentaa tämän ohjeen käyttämällä Print-friendly -painiketta tämän postauksen oikeassa 

alareunassa. Lisätietoa TÄÄLLÄ. 

 **Osan 18 ohjevideo** Tekijänä It’s All in a Nutshell -blogin Esther Dijkstra. 

Käännökset 

 Käännös hollanniksi: Dianne Baan 

 Käännös saksaksi: Maja Heidingsfelder  

 Käännös espanjaksi: Lynda Hernandez 

 Käännös ranskaksi: Sandra Larvin (ohjevideo: Géraldine Cymer) 

 Käännös tanskaksi: Tina Poulsen 

 Käännös (ja ohjevideo) venäjäksi: Natalie V. Alimpieva 

 CAL-tiedot ruotsiksi: Aneli Moberg, Paradisfrun Virkar 

Materiaalit 

Tässä ohjeessa on käytetty Scheepjeswol Cotton 8 -lankaa (saatavana Deramores-verkkokaupasta) ja 3,25 mm 

Clover Amour  -virkkuukoukkua.   

Kaikkien kolmen version listauksen (koko, materiaalit, virkkuutiheys) löydät  TÄÄLTÄ.* 

*Suurimmasta Sophiestani tuli arvioitua pienempi.  Lopullinen sivun pituus oli 1,65 m, joka jäi siis 15 cm 

prototyypin 1,8 m:stä. 

  

http://www.ravelry.com/patterns/library/sophies-universe-cal
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
http://prinzregentindiyworld.blogspot.de/p/cal-2015-sophies-universum-teil-3.html
http://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/
https://www.youtube.com/watch?v=7C5OmdIOSYo
https://itsallinanutshell.wordpress.com/
http://www.haakdingen.nl/c-2829801/sophie-s-universe-cal/
http://prinzregentindiyworld.blogspot.de/p/sophies-universum-cal-2015-entworfen.html
http://www.lookatwhatimade.net/cal-sofie-universe/
http://www.lookatwhatimade.net/lunivers-de-sophie-francais/
http://www.lookatwhatimade.net/sophies-universe-cal-2015-danish/
http://club-mk.ru/sophies-universe-cal-2015
http://www.lookatwhatimade.net/sophies-universe-cal-2015-swedish/
http://paradisfrunsblogg.blogspot.co.uk/
http://www.awin1.com/awclick.php?mid=5626&id=219533
http://www.amazon.com/gp/product/B008J14076/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B008J14076&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FREI5BCSY5UQIK5K


Osan 18 värit   

 

      

 Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Kerros 110 Fuchsia Bordeaux Canada Jade 

Kerros 111 Light Turquoise Rose Moonstone 

Kerros 112 Moors Cyclamen Corundum Ruby 

Kerros 113 Heath Heath Garnet 

 

Lyhenteet 

Alkuperäisessä ohjeessa on käytetty US-terminologiaa. Suomennoksessa käytetään suomalaista terminologiaa. 

(Suom. huom.) 

 hy – hyppää yli 

 KTks – kiinteä silmukka kohovirkkauksena takapuolelta 

 KTp – pylväs kohovirkkauksena takapuolelta 

 kjs – ketjusilmukka 

 ks – kiinteä silmukka 

 lk – langankierto 

 p – pylväs 

 pp – pitkä pylväs 

 ps – piilosilmukka 

 puolip – puolipylväs 

 s – silmukka/silmukat 

 *–* Toista merkkien välistä ohjetta ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä merkintätapaa käytetään yleensä 

pidemmissä toistoissa, jotka voivat sisältää useampia ohjeita.  
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 ( ) Toista sulkujen sisällä olevaa ohjetta ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä merkintätapaa käytetään 

lyhyemmissä toistoissa 

 

Erikoissilmukat 

 itsenäiset aloitussilmukat: kerroksen ensimmäisiä ks:ita, puolip:itä ja p:itä, jotka tehdään ilman 

aloitusketjusilmukoita. Linkit ohjeisiin annetaan aina näiden kohdalla . 

Ohjeet 

Kerrokset 1–109 

Linkit kerroksiin 1–109 TÄÄLLÄ. 

Kerros 110 {Timanttikuvion toinen osa} 

Tällä kerroksella tehdään timanttikuvio valmiiksi lisäämällä siksak-kuvioita. Jokaisen sivun ensimmäinen ja 

viimeinen siksak-kuvio on erilainen kuin muut. Niihin kannattaa kiinnittää huomiota virkatessa.  Erityishuomiota 

kannattaa kiinnittää siihen, mihin ensimmäinen pitkä pylväs virkataan. Apua tähän löytyy tarvittaessa kuvista ja 

videosta. 

Liitä lanka työhön virkkaamalla 1 ps minkä tahansa sivun alusta lukien kahdeksanteen puolipylvääseen (Kuva 1). 

*Virkkaa 1 pp silmukkaan, jossa on kerroksen 107 ensimmäinen ks seuraavasti. Työnnä koukku ylhäältä alas 

silmukkaan, jossa on ensimmäinen ks, ja varmista, että virkkaat kerroksen 107 ensimmäisen 3 kjs:n vasemmalle 

puolelle (oikealle, jos olet vasenkätinen). Joudut kääntämään työtäsi hieman, jotta pystyt virkkaamaan oikeaan 

silmukkaan. Kts. Kuvat 2–4. Virkkaa 3 kjs (Kuva 5). Virkkaa 1 ps seuraavan kerroksen 107 ks:n ympäri 

kohovirkkauksena takakautta (Kuva 6). 

Virkkaa (3 kjs – kts. Kuva 7. Hy 3 s kerroksella 109 ja virkkaa 1 ks seur. s:aan, joka on kerroksen 108 KTks:aan 

virkattu puolip – kts. Kuva 8. Virkkaa 3 kjs. Virkkaa 1 ps  seuraavan kerroksen 107 ks:n ympäri kohovirkkauksena 

takakautta) 47 kertaa (Kuva 9). 

Virkkaa 3 kjs (Kuva 10). Virkkaa 1 pp kerroksen 107 viimeisten 3 kjs:n yläosan ympäri  (Kuvat 11 ja 12). Hy 3 s 

kerroksella 109 ja virkkaa 1 ps seur. s:aan, joka on kerroksen 108 KTks:aan virkattu puolip (Kuva 13). Virkkaa 

4 kjs (Kuva 14). Hy viim. 5 puolip kerroksella 109. Virkkaa ps kerroksen 107 3 kjs -kaareen, joka on työn takana 

(Kuva 15). Virkkaa 4 kjs (Kuva 16). Hy ensimmäiset 7 puolip seur. sivulla ja virkkaa 1 ps kahdeksanteen 

puolip:een (kuten Kuvassa 1).* 

Toista *–* vielä 3 kertaa, ja sulje krs tekemällä viimeinen ps ensimmäiseen ps:aan. Katkaise lanka ja päättele 

langanpäät. 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
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Silmukkamäärät:  

 Yhteensä: 196 s, 384 x 3 kjs -kaari ja 8 x 4 kjs -kaari kulmien takana – ilman ps:ita {188 ks ja 8 pp} 

 Sivulla: 49 s ja 96 x 3 kjs -kaari – ilman ps:ita {47 ks ja 2 pp} 

 

Kerros 111 {Timantit – Peruskerros 4} 

Edellisen kerroksen ensimmäisestä ja viimeisestä siksak-kuviosta (jokaisella sivulla) puuttuvat ks:t kuvion 

huipulta. Kun teet KTks:ita näiden kuvioiden ympäri, työnnä koukku pp:n JA 3 kjs -kaaren takaa aivan kuten tekisit, 

jos niihin olisi virkattu ks. 
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Liitä lanka työhön virkkaamalla 1 puolip itsenäisenä aloitussilmukkana minkä tahansa kerroksen 109 kulman 2 kjs -

kaareen. Virkkaa (1 puolip, 2 kjs, 2 puolip) samaan 2 kjs -kaareen (Kuva 1). 

*Hy 1. (vaikeasti havaittava) silmukka. Virkkaa 6 puolip kerrokseen 109 (Kuva 2). Virkkaa 1 KTks kerroksen 110 

ensimmäisen siksak-kuvion yläosan ympäri (Kuvat 3 ja 4). 

Virkkaa (3 puolip kerrokseen 109, siksak-kuvion muodostavien ks:iden väliin – kts. Kuva 5. Virkkaa 1 

KTks kerroksen 110 seur. ks:n ympäri – kts. Kuva 6) 47 kertaa. Jäljellä pitäisi nyt olla 1 siksak-kuvio. Virkkaa 3 

puolip kerrokseen 109. Virkkaa 1 KTks kerroksen 110 viimeisen siksak-kuvion ympäri (Kuva 7). Virkkaa 5 puolip 

kerrokseen 109 (Kuva 8). Virkkaa (2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) seur. kulman 2 kjs -kaareen (Kuva 9).* 

Toista *–* vielä 3 kertaa, viimeistä kulmaa lukuun ottamatta. Sulje krs ps:lla aloitus-puolipylvääseen. 

Silmukkamäärät:  

 Yhteensä: 832 s ja 4 x 2 kjs -kaari {196 KTks ja 636 puolip} 

 Sivulla: 208 s {49 KTks ja 159 puolip} 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Kerros 112 

 Jos jatkat samalla värillä, siirry ps:illa seur. puolip:n yli 2 kjs -kaareen. Virkkaa (2 kjs, 1 puolip, 2 kjs, 2 

puolip) samaan 2 kjs -kaareen. 

 Jos jatkat eri värillä, liitä lanka työhön virkkaamalla 1 puolip itsenäisenä aloitussilmukkana minkä tahansa 

kulman 2 kjs -kaareen. Virkkaa (1 puolip, 2 kjs, 2 puolip) samaan kaareen. 

*Virkkaa 208 puolip. Varo hyppäämästä ensimmäisen (vaikeasti havaittavan) silmukan yli.  Virkkaa (2 puolip, 2 kjs, 

2 puolip) seur. kulman 2 kjs -kaareen)* 

Toista *–* vielä 3 kertaa, viimeistä kulmaa lukuun ottamatta. Sulje krs ps:lla aloitusketjusilmukoista ylimpään (tai 

aloitus-puolipylvääseen). 

Silmukkamäärät:  

 Yhteensä: 848 puolip ja 4 x 2 kjs -kaari 

 Sivulla: 212 puolip 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Kerros 113 

Et varmaankaan tule tykkäämään minusta kovin paljon! Tällä kerroksella on 864 s, joista  848 virkataan 

kohotakavirkkauksena. Mutta koska tämä on Sophie’s Universen Viimeinen Virallinen Kerros, antanet minulle 

anteeksi :) 

 Jos jatkat samalla värillä, siirry ps:illa seur. puolip:n yli 2 kjs -kaareen. Virkkaa (2 kjs, 1 puolip, 2 kjs, 2 

puolip) samaan 2 kjs -kaareen. 

 Jos jatkat eri värillä, liitä lanka työhön virkkaamalla 1 puolip itsenäisenä aloitussilmukkana minkä tahansa 

kulman 2 kjs -kaareen. Virkkaa (1 puolip, 2 kjs, 2 puolip) samaan kaareen. 

* Virkkaa 212 KTp. Varo hyppäämästä ensimmäisen (vaikeasti havaittavan) silmukan yli.  Virkkaa (2 puolip, 2 kjs, 2 

puolip) seur. kulman 2 kjs -kaareen)* 

Toista *–* vielä 3 kertaa, viimeistä kulmaa lukuun ottamatta. Sulje krs ps:lla aloitusketjusilmukoista ylimpään (tai 

aloitus-puolipylvääseen). 

Silmukkamäärät:  

 Yhteensä: 864 s ja 4 x 2 kjs -kaari {16 puolip ja 848 KTp} 

 Sivulla: 216 s {4 puolip ja 212 KTp} 
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Sananen kupruilusta 

No niin… viimeinen pingotus “lapsilleni”. 

 

Annie on koonnut hyviä ohjeita ja vinkkejä peittojen ja muiden suurten kappaleiden pingottamiseen . 

https://www.anniescatalog.com/crochet/content.html?content_id=628&type_id=S
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/05/Sophies-Universe-Round-113.jpg
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Jos käytät pingotukseen vaahtomuovialustoja, suosittelen näitä: Interlocking Foam Exercise Mats. Ne ovat 

samanlaisia kuin Knitter’s Pride Lace Blocking Mats , mutta halvempia. Tarvitset myös neuloja: Clover Fork 

Blocking Pins . 

Suuren Sophien painosta ja koosta johtuen se oli paikoitellen venynyt (luulenpa, että neljä kuukautta ilman kylpyä 

voi tehdä peitolle tämän), joten pesin peiton ennen lopullista pingottamista . Tyytyväisenä voin todeta, että kaikki 

venymät palautuivat ja tiivistyivät. Pingottaminen ei ollut mitään lastenleikkiä, mutta olen todella tyytyväinen 

lopputulokseen! 

Pyysin poikia hieman poseeraamaan minulle. Pieter and Jaco suostuivat… 

 

… mutta kun Xandi lopulta suostui myös kuvaan (epätavallista, ettei hän ollut ensimmäisenä vapaaehtoisena), 

tapahtui seuraavaa. 

http://www.amazon.com/gp/product/B0050P218E/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B0050P218E&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=QBAURM64HMQILDSX
http://www.amazon.com/gp/product/B00H001AP2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00H001AP2&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FAZ3EIJ3RFKWLVGZ
http://www.amazon.com/gp/product/B00B3SM3XU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00B3SM3XU&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=Y2K7BNBB4HGYB5LB
http://www.amazon.com/gp/product/B00B3SM3XU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00B3SM3XU&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=Y2K7BNBB4HGYB5LB
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Yritin ottaa kivemman kuvan, mutta he vain hassuttelivat . Lisäksi seisoin itse tikkailla ja olin vaarassa joutua 

kattotuulettimen propelleihin, joten jouduin luopumaan yrityksestäni 

Jos tämä on sinun Sophie-matkasi päätepysäkki, haluan kiittää sinua mukanaolosta ja rohkaisuistasi, kommenteistasi, 

avuliaisuudestasi muita osallistujia kohtaan ja yleensäkin yleisestä mahtavuudestasi.  Et arvaakaan, miten mahtava 

tämä matka on ollut minulle, teidän kaikkien ansiostanne! 

Jos jatkat matkaa valinnaisilla ruuduilla (ensi viikolla), suurennusvaihtoehdoilla (viikolla 19) ja kaikella muulla 

(viikolla 20), toivon, että nautit matkasta edelleen :) 

Tämän osan ovat testanneet Kimberly Slifer, Claire Martin, Maja Heidingsfelder, Lynda Hernandez, Susan Wilkes -

Baker, Venetia Smith ja Dianne Baan. 

Muistathan tilata Weekly Newsletter -uutiskirjeen, jos haluat pysyä ajan tasalla. Voit käydä myös tykkäämässä 

Facebook-sivustani tai seurata minua seuraavissa kanavissa: Bloglovin, Google+, Pinterest tai Instagram. 

Onnellista koukuttelua! Happy Hooking! 
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