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BAKGRUND
Den allra första dikten i Kalevala gav mig inspiration till denna ruta. Min ruta beskriver "den tidiga oceanen"
och speciellt episoden där ankan lägger sina ägg i sitt näste i vattenbrynet. En värld börjar ta form runt
hennes ägg.
Thence she flies and hovers slowly,
Lightly on the knee she settles,
Finds a nesting-place befitting,
Where to lay her eggs in safety.

Here she builds her humble dwelling,
Lays her eggs within, at pleasure,
Six, the golden eggs she lays there,
Then a seventh, an egg of iron;
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune01.htm
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Denna ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en virkad filt
baserat på Kalevalamytologin. Den har skapats som tribut till Finlands 100 år av
självständighet. Information och länkar till alla rutornas mönster kan hittas i
Kalevala CAL info-inlägg på bloggen blog of Arteeni.

Jag skulle vilja tacka för möjligheten att vara en del av KALEVALA-CAL design
team. Jag lärde mig speciellt att designa ett mönster. Jag skulle därför vilja tacka testarna för deras hjälp
och deras nödvändiga kommentarer.

Maailman synty – The Birth of the World, Designer Soile Olmari
Annat
Du behöver en sax, mask markörer och stoppnål för att fästa ändarna. Färdigställ rutan genom att blocka
och ånga. Rutan är ganska enkel för mer erfarna virkare, med erfarenhet av olika stygn och varierande
öglor. Nybörjarna får en form av framgång så länge du är villig att lära.

Garn och färg
Menita Lasse: V 1. – 3. Gul 2317, V 4. – 5. petrol blå 8962, V 6. – 7. mörk grå 203, V 8. olivgrön 9963, V 9.
Skogsgrön 8947, V 10. – 11. Mörk grå 203, V 12. – 13. olivgrön 9963, V 14. petrol blå 8962 och V 15. – 16.
mörk grå 203. Sista ägget orange 3309.
Maskor och förkortningar
m =maska
V = Varv
lm = luftmaska
sm = smygmaska
fm = fastmaska
hst = halvstolpe
st = stolpe (1 omslag)
dst = dubbelstolpe (2 omslag)
bmb = bakre maskbågen
RFhst = Relief halvstolpe framifrån
pc = popcorn (5 st)
puff m = puff maska runt st, se specialmaskor
kl = kluster
hö = hoppa över
bmbfm = fastmaska i bakre maskbågen
bmbhst = halvstolpe i bakre maskbågen
*-* = repetera

Special maskor
Relief halvstolpe framifrån (RFhst): omslag på nålen, sätt i nålen runt maskan (m). Omslag, dra upp en ögla.
Tre öglor på nålen, omslag på nålen, dra igenom alla öglorna på nålen.
Popcorn (pc): Gör 5 stolpar (st) i samma maska. Släpp öglan från din nål. Sätt i nålen framifrån bakåt under
de 2 öglorna på första stolpen i gruppen. Fånga upp den tappade öglan med nålen och dra igenom den i
maskan.
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Puff maska runt st: Virka en st. Lämna en lös ögla, sätt i nålen framifrån bakåt
bakom den angivna st, omslag, dra upp en lös ögla* omslag, sätt i nålen
framifrån bakåt framför den angivna st, omslag, dra upp en lös ögla*. Repetera
*-* 1 gång till, håll alla öglor lösa. Omslag, dra igenom alla öglorna, 1 lm.
Kluster (kl): detta mönster har 2 eller 3 st kl. St arbetas i samma m och sista
genomdragandet är genom 2 eller 3 st för att färdigställa kl.
Smygmaska i bakre maskbågen (bmbfm): fm i endast bakre maskbågen.
Halvstolpe i bakre maskbågen (bmbhst): hst i endast bakre maskbågen.
Magisk ring: slå garnet runt ett finger, sätt i nålen i öglan framifrån och bakåt, omslag, dra upp en ögla, 1 lm
och det angivna antalet fm. Avsluta med en sm i första lm. Slut ringen helt genom att dra i garnändan.
Lämna garnändan tills du är klar.
Hörn: I hörnet gör 2 angivna maskor + 2 lm + 2 angivna maskor, om inget annat anges.

Copyright
Jag, SOILE OLMARI, har rättigheterna till hela mönstret, bilder och instruktioner. Du har inte rätt att
kopiera, modifiera, distribuera eller sälja detta i sin helhet eller i delar av det. Du kan dela bloggens länk
www.somateko.blogspot.fi om du vill dela mönstret på någonstans. Du kan sälja din färdiga produkt så
länge du hänvisar till mig som designer. Tack så mycket!

Maailman synty – The Birth of the World PATTERN
1. Gul: I en magisk ring, 1 lm, 11 fm, avsluta med en sm i 1a lm.
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2. Gul popcorn-varv: 3 lm (räknas inte som 1a st i pc), 4 st i samma m (1a
pc gjort). 3 lm, hö 1 fm. Pc, 3 lm, hö 1 fm. Repetera tills du har 6 pc och
6 lmb. Avsluta med en sm i 1a pc.

3. Gul: hö 1 m, 1 lm i toppen på pc, 3 fm i lmb, fm i pc, repetera fm till slutet med totalt 24 fm. Klipp
av garnet och fäst ändarna. Ändra färg till petrol blå. Avsluta med en sm i 1a lm.
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4. Petrol blå kluster varv: 2 lm och en st i fm på toppen av pc (räknas som
1a 2 st-kl), 1 lm, 2 st-kl i samma m. Efter dubbla 2 st-kl: 1 lm, hö 1 fm, 2
st-kl, 1 lm, hö 1 fm. Repetera dubbla 2 st-kl, lm och 2 st-kl tills du har 18
st-kl totalt. (6 x (dubbla 2 st-kl), 6 x 2 st-kl). Avluta med en sm i 1a st-kl.

5. Petrol blå: 1 lm, fm mellan de dubbla 2 st-kl, 2 fm i lmb, fm i toppen av kl, repetera till slutet av
varvet med totalt 48 fm. Klipp av garnet, fäst ändarna och byt till mörkgrått garn. Avsluta med sm i
1a lm.
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6. Mörkgrå: Starta med kl, arbeta i samma m 2 lm + 2 st = 1 kl. 4 lm och
anslut till den 3dje fm efter kl med en sm + 4 lm + kl i den 3dje fm.
Repetera till slutet av varvet, 8 kl och 16 4-lmb totalt. Avsluta med en
sm i 1a kl.

7. Mörk grå: 1 lm i toppen av kl + 4 fm i lmb + 1 fm genom m på 5e varvet. M på varv 6 kommer att
vara gömd. 4 fm i lmb + 1 fm i toppen på kl. Repetera till slutet av varvet, hö 1 m. Klipp av garnet,
fäst tråden och byt till färgen olivgrönt. Avsluta med en sm i 1a lm. Maskantal 80 m.
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8. Olivgrönt hörn varv: Första hörnet (dst) hamnar i toppen på kl i slutet
på föregående varv. Placera maskmarkör i de andra hörnens placering.
Hörnen är gjorda i toppen på kl och mellan kommer 4-lmb och ett kl. 4
lm (räknas som 1a hörn dst). *I alla hörn (3 dst, 2 lm, 3 dst) i samma m.
Hö 3 fm, gör 3 st + 1 hst + 1 fm + 3 sm + 1 fm + 1 hst + 3 st, hö 3 fm. *.
Repetera *-* 4 gånger totalt. Notera! Bara på detta varv är det 2 x 3 dst
i hörnen. Klipp av garnet, fäst ändarna och byt till skogsgrön. Avsluta med en sm i 1a dst. Maskantal
21 m per sida.

9. Skogsgrön: 1 lm + 2 bmbfm + (2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörnet. Hoppa över första gömda m efter hörnet.
18 bmbfm per sida + hörn, 24 m per sida (inklusive 2 lm i hörnen). Klipp av garnet, fäst ändarna och
byt till mörkgrått. Avsluta med en sm i 1a lm.
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10. Mörk grå: 2 lm + 4 bmbhst + (2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörnet. På varje sida
gör 21 bmbhst + hörnen. Hö 1a m. Maskantal 27 m per sida (inklusive 2
lm i hörnen). Avsluta med en sm i 2a lm.

11. Mörk grå: 1 lm + 5 fm + (2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörnet. På varje sida gör 24 fm + hörnet. Hö 1a och sista
m på sidan. Maskantal 30 m per sida (inklusive 2 lm i hörnen). Avsluta med en sm i lm. Klipp av
garnet, fäst ändarna.
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12. Olivgrönt Puffmaskevarv: Börja i något hörn. I hörnet (3 lm (räknas som
1a st i hörnet) + 1 st, 2 lm, 2 st). Efter hörnet 1 lm, hö 2 m (glöm inte den
1a lite gömda m), 1 puff m, 1 lm, hö 1 m, st. Repetera tills det finns en m
kvar innan hörnet, puff m hamnar i sista m före hörnet och i den 1a m
efter hörnet. (2 st, 2 lm, 2 st) i hörnet. Repetera på alla sidor. Avsluta
med en sm i 1a st. Alla sidor har, puff m och st, tillsammans 13 m. Maskantal 33 m per sida
(inklusive 2 lm i hörnet).

13. Olivgrönt: Gör fm mellan st i hörnen + (2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörnet. Hö 1 m före och efter hörnet. Gör
29 fm per sida + hörnet. På varje sida: fm mellan st i hörnet, i lmb, på toppen av puff m, i nästa lmb
och st. Avsluta med en sm i 1a fm. Maskantal 35 m per sida (inklusive 2 lm i hörnet). Klipp av garnet
och fäst ändarna.
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14. Petrol blå: Börja i något hörn: 2 lm + 1 hst, 2 lm, 2 hst (= första hörnet) +
3 lm, hö 3 fm. RFhst i följande 27 m + 3 lm, hö 3 fm, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i
hörnet. Repetera i varje hörn och sida. Avsluta med en sm i lm. Med 2
sm flytta till nästa hörn. Maskantal 39 m per sida (inklusive 2 lm i
hörnet). Klipp av garnet och fäst ändarna.

15. Mörk grå: I hörn lmb *2 fm, hö första och sista m på varje sida. Fm + 3 lm. Anslut de 3 lm till den 2a
m efter hörnet på föregående varv med bmbfm. Hö alla m där i mellan. Gör 27 bmbfm per sida + 3
lm + 1 fm + 2 fm i hörnet*. Repetera *-* 4 gånger totalt. Avsluta med en sm i 1a fm. Maskantal 37
m/sida. Med sm flytta till 2a fm i samma m.
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16. Mörk grå: 3 lm (räknas som 1a st i hörnet), i samma m (+ 2 lm, 1 st). * st,
hö 1 m, 3 st i lmb, hö 1 m. St i följande 26 m, hö 1 m, 3 st i lmb, hö 1 m,
st i nästa m, (st, 2 lm, st) i hörnet *. Repetera *-* 4 gånger totalt.
Maskantal 38 m per sid (inklusive 2 lm i hörnen). Avsluta med en sm i
3dje lm. Rutan är nästan färdig, snart bara det sista ägget kvar.
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17. Orange: Byt till en mindre nål (tex 2,5 mm) till att göra det 7e ägget i den
magiska ringen: 12 fm längst kanten på den magiska ringen. St i
varannan m (6 st). Avsluta med en sm. Sammanfoga alla st genom att
sluta ägget. Klipp av på baksidan.

Grattis, Maailman synty – The Birth of the World är klar. Jag hoppas du tyckte om att göra denna
resa med mig.
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