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Väriversio, lanka Gjestal Janne 

 

 

 

Kalevalan meri -ruudussa on käytetty erilaisia kaaria ja rakenteita, jotka tuovat mieleen meren. Kalevalan meri oli 

kierrettävissä lännen puolelta tai kuljettavissa vesitse. Näin tapahtuu Sammon ryöstössä. 

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. 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Kalevalan meri    
 – Suunnittelija: TUULA KYRÖLÄ 

Info: 
Lanka: Menitan Lasse 

 203 Tummanharmaa 

757 Violetti 

8962 Petroli 

9963 Oliivi 

 

Silmukat ja lyhenteet:  
• kjs   ketjusilmukka  

• ps   piilosilmukka  

• ks   kiinteäsilmukka  

• aks   aloitusreuna kiintein silmukoin 

• p   pylväs (1 langankierto)  

• pp  pitkä pylväs (2 langankiertoa) 

• kdp   kiedottu pylväsryhmä 

 

• puolip  puolipylväs 

• n   nirkko (3 kjs) 

• lk   langankierto 

• HY   hyppää yli 

• krs   kerros 

 

 

  

 

Erikoissilmukat:  
• aks = aloitusreuna kiintein silmukoin. Engl. chainless foundation, katso video https://youtu.be/eXYItiZijxM 

• kdp = kiedottu pylväsryhmä. Video: https://youtu.be/4SNEmwCezzA (englanniksi) tai 

https://youtu.be/vjmyni9ABsg?t=1m34s  (kohta koko ruudun videossa) 

Ensin 3 pylvästä yhteen edellisen kerroksen kaareen: Virkkaa pylväät viimeistä läpivetoa vaille valmiiksi ja yhdistä ne 

kerralla. Kun 3 pylvään ryhmä on valmis, sen ympäri tehdään langankiertoja: lk normaalisti, vie sitten koukku 

etukautta koko pylväsryhmän ympäri sen taakse ja ota lanka koukulle. Tuo koukku ja lanka takaisin normaaliin 

asentoon kiristämättä lankaa. Jätä tehdyt silmukat koukulle. Toista vielä 2 x. Yhteensä 7 s koukulla, lk, vedä lanka 

kerralla kaikkien silmukoiden läpi. Pidä silmukoita löysällä, että on helpompi vetää koukku kaikista kerralla läpi. 

 

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 

osuuksia.  

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

läpi.  

  

https://youtu.be/eXYItiZijxM
https://youtu.be/4SNEmwCezzA
https://youtu.be/vjmyni9ABsg?t=1m34s
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Kalevalan meri –ruudun ohje 
 

Ruutu aloitetaan tekemällä keskiosan neliö virkkaamalla edestakaisin. Nirkot virkataan erikseen pitkäpylväsryhmien 

päälle. Tämän jälkeen jatketaan loppuosa ruutua virkkaamalla keskineliön ympäri. 

Koko neliön ohjevideo: https://youtu.be/vjmyni9ABsg  

Videossa ei ole puhetta ja se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tämän ohjeen kanssa. 

 

Aloitus: Aloita petrolin värisellä langalla (8962). 25 aks. Käännä työ. 

1. *kjs, HY 3, pp, kjs, (pp samaan silmukkaan kuin edellinen pp, kjs)x3, HY3, ks*, toista vielä 2 kertaa. [Kuva 1] 

3 pp-kaarta kerroksella   

 

 

Kuva 1 

 

2. Käännä työ. 8 kjs, ks kaaren 2. ja 3. pp:n väliin, 7 kjs, ks seuraavan pylväskaaren 2. ja 3. pp:n väliin, 7 kjs, ks 

seuraavan pylväskaaren 2. ja 3. pp:n väliin, 3 kjs, pp aloituskerroksen viimeiseen silmukkaan.   [Kuva 2] 

 

 

Kuva 2 

 

3. Käännä työ. *kjs,  pp edellisen krs:n pylväskaaren päällä olevaan ks:aan , kjs, (pp samaan silmukkaan kuin edellinen 

pp, kjs) x 3,  ks edellisen krs:n kjs-ketjun keskelle*, toista vielä 2 kertaa.  Virkkaa viimeinen ks kiinni ketjun 4. kjs:aan 

kiinni että se pysyy paikallaan. 

https://youtu.be/vjmyni9ABsg
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4. Kuten 2. krs paitsi että kerroksen päättävä pp kiinnitetään edellisen kerroksen 

viimeiseen pp:een. 

 

Kerrokset 5, 7 ja 9: Kuten 3. krs  

 

Kerrokset 6, 8 ja 10: Kuten 4. krs. 

 

Katkaise lanka. [Kuva 3] 

 

 

Kuva 3 

Seuraavaa vaihetta aloittaessa pidä pala yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla, eli pp-ryhmät näkyvät oikealta 

puolelta. Nirkot virkataan kiinni pp:iin siten, että lanka ja vasen käsi ovat työskennellessä työn alapuolella.  

 

Ota oliivi lanka (9963). Tee aloitussilmukka. Ota koukku pois aloitussilmukasta ja pujota silmukka työn alapuolelta 

alimman kerroksen 1. pp:n oikealta puolelta työn oikealle puolelle. Työnnä koukku silmukkaan. [Kuva 4] 
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Kuva 4 

 

11. [Nirkko: 3 kjs (lanka pysyy koko ajan työn takana), ps 1. kjs:aan] 

*Ps 1.pp:n ympäri. (nirkko, ps seuraavan pp:n ympäri) x 3, ps pp-ryhmien väliseen ks:aan, ps ks:n jälkeiseen tilaan.* 

Toista vielä 2 kertaa. Jätä viimeinen ps tekemättä. Katkaise lanka ja vedä langanpää silmukan läpi. [Kuva 5] [Kuva 6] 

3 nirkkoa kunkin 4 pp-ryhmän päällä  

 

 

Kuva 5 
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Kuva 6 

 

12. -15. kerrokset. [1. pp-ryhmä:] Tuo aloitussilmukka edellisen kerroksen kjs-ketjun alapuolelle. Ps kjs-ketjun ympäri, 

ps 1. pp:n ympäri, (nirkko, ps seuraavan pp:n ympäri) x 3, ps pp-ryhmien välisen ks:n alapuolelle. 

[2. pp-ryhmä:] Ps kjs-ketjun ympäri, ps 1. pp:n ympäri, (nirkko, ps seuraavan pp:n ympäri) x 3, ps pp-ryhmien välisen 

ks:n alapuolelle. [3. pp-ryhmä:] Ps kjs-ketjun ympäri, ps 1.pp:n ympäri, (nirkko, ps seuraavan pp:n ympäri) x 3, ps 

viimeisen kjs-ketjun ympäri, katkaise lanka ja vedä langanpää silmukan läpi. [Kuva 7] Nurja puoli, [Kuva 8] 

 

Päättele langanpäät ennen seuraavaa vaihetta. 
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Kuva 7 
 

 

Kuva 8 

 

Työtä jatketaan virkkaamalla ympäri keskineliötä.  

16. Ota tummanharmaa lanka (203) ja vedä sillä silmukka neliön vasempaan alakulmaan (aloituskerroksen kulmaan). 4 

kjs, (HY 2, puolip, 2 kjs) x 7, puolip kulmaan. *4 kjs, puolip samaan kulmasilmukkaan kuin edellinen, seuraavalle 
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sivulle tasaisesti (2 kjs, puolip) x 8 siten, että viimeinen puolip on seuraavassa 

kulmassa*, toista *-* vielä 2 kertaa. Lopetuskulma: 2 kjs, puolip krs:n aloittavan 

kjs-kaaren 3. s:aan. Katkaise lanka. [Kuva 9] 

9 puolip/sivu 

 

 

Kuva 9 

17. Vaihda oliiviin lankaan (9963). KDP selitetty alun erikoissilmukoissa, video https://youtu.be/4SNEmwCezzA  

[E nsimmäinen kdp tulee kulmaan. Kussakin kulmassa on 2 kdp samassa edellisen krs:n lenkissä, niitten välissä 4 kjs] 

*(kdp seuraavaan väliin, kjs) x 9, kdp, 4 kjs kulmassa* Toista vielä 2 kertaa. [4. sivu muuten sama paitsi päättävä 

kulma.] *(kdp, kjs) x 9, kdp. Lopetuskulma: 2 kjs, p 1. kdp:n päälle, tarkista että 1. kdp:n langankierrot jäävät 

pylvään alapuolelle. Katkaise lanka.  [Kuva 10] [Kuva 11] 

10 kdp/sivu   

https://youtu.be/4SNEmwCezzA
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Kuva 10 

 

 

Kuva 11 
 

18. Vaihda violettiin lankaan (757). [E nsimmäinen kdp virkataan kulmaan. Kussakin kulmassa on 2 kdp samassa 

edellisen krs:n lenkissä, niitten välissä 4 kjs. Tämän kerroksen kdp:t virkataan edellisen kerroksen kdp:n välissä 

olevaan kjs-kaareen.] *(kdp, kjs) x 10, kdp, 4 kjs kulmassa* Toista vielä 2 kertaa. [4. sivu muuten sama paitsi 

päättävä kulma.] *(kdp, kjs) x 10, kdp. Lopetuskulma: 2 kjs, p 1. kdp:n päälle, tarkista että 1. kdp:n langankierrot 

jäävät pylvään alapuolelle. Katkaise lanka. [Kuva 12] 

11 kdp/sivu   



Kalevalan meri   

11 

 

 

 

Kuva 12 
 

19. Vaihda petroliin lankaan (8962). [Aloitus kulman keskeltä] *2 ks kulmaan, (2 kjs, HY kdp, ks) x 10, 2 kjs, 2 ks 

kulmaan, 2kjs*. Toista *-* vielä 2 kertaa [Viimeinen sivu:] 2 ks kulmaan, (2 kjs, HY kdp, ks) x 10, 2 kjs, 2 ks kulmaan, 

kjs, puolip krs:n aloittavaan ks:aan. Katkaise lanka. 

 

[Ohjeessa krs 20 pylväskerros on aloitettu suoraan pylväällä, eli sitä ei ole korvattu ketjusilmukoilla. Jos tekniikka on 

vieras, voit katsoa videon https://youtu.be/19G7ByrnZ2I. Voit myös korvata kerroksen 1. pylvään 3 ketjusilmukalla.]  

20. Vaihda tummanharmaaseen lankaan (203).  *p kulmasilmukkaan, p 2 seur. silmukkaan, (3 p seur. kjs-kaareen) x 11, 

p 2 seur. silmukkaan, p kulmasilmukkaan, 3 kjs*. Toista *-* vielä 3 kertaa. Sulje krs ps:lla. 

39 p/sivu   

 

Päättele langanpäät. Kastele ruutu, muotoile ja anna kuivua tasona. Valmiin ruudun kuva ohjeen alussa. 

Tekijänoikeudesta: 

Minä, Tuula Kyrölä, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muokata, 

jakaa tai myydä tätä kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa blogilinkin/linkin/ jos haluat jakaa ohjeen 

jonnekin. Voit myydä itse valmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos!  

 

Vinkki. Voit jakaa kuvia omasta Kalevalaruudustasi sosiaalisessa mediassa #kalevalacal ja 

#kalevalacal_kalevalanmeri 

https://youtu.be/19G7ByrnZ2I

