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  Nuotiovalkea – Suunnittelija: Heli Isoniemi 
Info: 
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-postauksesta www.arteeni.fi/kalevalacal-fi  Nuotiovalkea-ruutu on saanut innoituksensa Kalevalan seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs viidettä runoista, joissa käsitellään tulen voimaa ja kesyttämistä sekä tarpeellisuutta ihmiselle. Näissä runoissa Pohjolan emäntä piilottaa kuun ja auringon sekä varastaa tulen Kalevalalta; Väinämöinen ja Ilmarinen palauttavat tulen ja Ilmarinen pakottaa Pohjolan emännän palauttamaan auringon ja kuun taivaalle. 
Malliruutu on virkattu Menitan Lasse langasta käyttäen värejä oranssi 3309, oliivi 9963 ja tummanharmaa 203. Ruudussa 
haastetta tuottavat poikittaiset pylväät, mutta kunhan ideasta pääsee jyvälle, niin nekin sujuvat. Muuten ruutu on 
perusvirkkausta, jos osaat eri silmukat, niin selviät virkkauksesta hienosti.  

  
Silmukat ja lyhenteet:  
 
 kjs   ketjusilmukka 
 ps   piilosilmukka  
 ks   kiinteäsilmukka  
 puolip   puolipylväs 
 p   pylväs (1 langankierto)  
 pp  pitkä pylväs (2 langankiertoa) 
 n  nirkko (3 kjs, ps ensimmäiseen kjs:aan)  
 p2yht  virkkaa 2 p yhteen 
 hy  hyppää yli 
 

Erikoissilmukat:  
 V: p, 2 kjs, p samaan silmukkaan 
 Poikittainen pylväsryhmä: selostettu kerroksen 8 ohjeessa 

 
Vinkkejä ohjeen lukemiseen 
 *-* 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  
Violetilla, kursiivilla tekstillä on kirjoitettu neuvoja ja vinkkejä, ne auttavat sinua ohjeen läpi. 
Tekijänoikeudesta: 
Minä, Heli Isoniemi, 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 jos haluat jakaa ohjeen jonnekin. Voit myydä itse 
valmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos! 
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Nuotiovalkea – ruudun ohje 
 

1. Oranssi. 5 kjs, yhdistä ps:lla renkaaksi. 
2. Oranssi. Ks, 2 kjs (=p), 15 p renkaaseen, yhdistä kerros ps:lla 2. kjs:aan. 
3. Oranssi. *ks pylväiden väliin, 4 kjs, hyppää yli p, ks pylväiden väliin, 5 kjs, hy 3 p, *. Toista *-* yhteensä neljä 

kertaa, viimeisellä kerralla yhdistä ps:lla ks:aan. 
4. Oranssi. Siirry ps:lla 4 kjs-kaaren 2. s:aan, *(ks, 5kjs, ks) 4:n kjs:n kaareen, 6p 5:n kjs:n kaareen*. Toista *-* 

yhteensä neljä kertaa, viimeisellä kerralla yhdistä ps:lla ks:aan. 
5. Oranssi. Siirry ps:lla kjs-kaaren keskelle, ks, *(p edellisen kerroksen p:een, nirkko) 5 kertaa, p p:een, ks kjs-

ketjuun*. Toista *-* yhteensä neljä kertaa, viimeisellä kerralla yhdistä ps:lla ks:aan. Vaihda yhdistäessä 
harmaa väri. 

6. Tummanharmaa. 3 kjs *(=p) ks:aan, 7 kjs, ks edellisen kerroksen keskimmäisen nirkon taakse, 7 kjs*. Toista 
*-* yhteensä neljä kertaa, viimeisellä kerralla yhdistä ps:lla 3. kjs:aan. 
Nurkkien sijoittumisen kerroksella 7 näet kerroksen 6 vaihekuvasta, ne muodostuvat nuppineuloilla 
merkittyjen pylväiden kohtaan. 

7. Tummanharmaa. 3 kjs *(=p), 7 kjs, p samaan ed. krs:n p:een (nurkka), 7 kjs, ks kjs-kaareen, 6 kjs, ks ks:aan, 
6 kjs, ks kjs-kaareen, 7 kjs*. Toista *-* yhteensä neljä kertaa, viimeisellä kerralla yhdistä ps:lla 3. kjs:aan.  
Poikittaisten pylväiden kiinnittymiskohdat näet kerroksen 7 vaihekuvasta, jonka mukaan pylväsryhmät 
kiinnittyvät nuppineulojen kohtiin. 

 
Kerroksella 8 virkataan pylväsryhmiä poikittain, ensin virkataan 4 kjs-ketju ja sen jälkeen juuri tehdyn ketjun 
ensimmäiseen kjs:aan p tai p2yht. Ohjeessa alleviivattu osa muodostaa aina yhden tällaisen poikittaisen 
pylväsryhmän. Pylväsryhmä kiinnitetään ks:lla 7. kerroksen kjs-kaareen tai nurkan pylvääseen ohjeen 
mukaisesti. Alla poikittaisten pylväiden virkkaamisen vaihekuvat: 
 

1. Kjs-ketju 

 

2. Pylväät 

 

3. Kiinnitys 
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8. Tummanharmaa. 4 kjs, p 1. kjs:aan, ks kjs-kaareen, * 4 kjs p 1. kjs:aan, ks p:een, 

4 kjs, p 1. kjs:aan, ks kjs-kaareen, (4 kjs, p2yht 1. kjs:aan, ks kjs-kaareen) 3 
kertaa, 4 kjs p 1. kjs:aan, ks p:een, 4 kjs, p 1. kjs:aan, ks kjs-kaareen *. Toista *-* 
yhteensä neljä kertaa, jätä viimeinen pylväsryhmä tekemättä, yhdistä ps:lla 1. 
kjs:aan (ensimmäisen poikittaisen pylvään alkuun).  
7 poikittaista pylväsryhmää / reuna 

9. Tummanharmaa. Siirry ps:lla nurkan ks:aan. 3 kjs *(=p) nurkan ks:aan, 5 kjs, p samaan s:aan, 2 kjs, (puolip 
”kjs-kaareen”, 3 kjs) 6 kertaa, puolip ”kjs-kaareen”, 2 kjs*. Toista *-* yhteensä neljä kertaa, viimeisellä 
kerralla yhdistä ps:lla 3. kjs:aan. Vaihda yhdistäessä oliiviin väriin. 

10. Oliivi. Kjs, *ks p:een, (2 ks, 2 kjs, 2 ks) nurkkaan, ks p:een, 3 ks kjs-kaareen, 4 ks kjs-kaareen 6 kertaa, 3 ks 
kjs-kaareen*.  Toista *-* yhteensä neljä kertaa, viimeisellä kerralla yhdistä ps:lla ks:aan. 

 36 ks / reuna + nurkan 2 kjs 
11. Oliivi. Siirry ps:lla nurkkaan, *(V, 2 kjs, V) nurkkaan, hy 4s, (V, hy 3 s) 8 kertaa, hy 3 s*. Korvaa ensimmäisessä 

toistossa ensimmäinen p 3 kjs:lla. Toista *-* yhteensä neljä kertaa, viimeisellä kerralla yhdistä ps:lla 3. 
kjs:aan. 

 10 x V / reuna + nurkan 2 kjs 
12. Oliivi. Ks joka p:een ja kjs-kaareen, nurkkiin (2 ks, 2 kjs, 2 ks).  

34 s / reuna + nurkan 2 kjs 
13. Tummanharmaa. P joka ks:aan, nurkkiin (2 p, 2 kjs, 2 p).  

38 s / reuna + nurkan 2 kjs 
 
Vaihekuvat: 

Kerros 3 

 

Kerros 4 
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Kerros 5 

 

Kerros 6 

 
 

Kerros 7 

 

Kerros 8 
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Kerros 11 

 
 

Valmis! 

 

 
Viimeistely: Päättele langat. Halutessasi voit myös pingottaa ruudun, mutta se asettunee siististi sellaisenaankin, 
kun ruudut kiinnitetään yhteen peitoksi. 
Hienoa! Ruutusi on valmis, toivottavasti pidät siitä  
 
 
Vinkki. Voit jakaa kuvia omasta Kalevalaruudustasi sosiaalisessa mediassa #KalevalaCAL.
 


