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Värivaihtoehto, lankana Gjestal Janne 
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Lintukoto kuvataan kuumaksi paikaksi, jossa linnut asuvat. Se oli taivaankannen reunalla, 

jossa taivaankansi yhdistyi maahan. Siksi se oli pieni paikka. Ruudussa voimakkaana 

oleva punasävyinen väri tulee kuumuudesta. Keskeltä eri tavoin ulospäin lähtevissä 

kuvioissa voi nähdä lintuja. 

Lintukoto-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. 

 

Lintukoto    – Suunnittelija: Tuula Kyrölä 
Kirjoitetun ohjeen ohessa voit seurata  ohjevideota os. https://youtu.be/ODJev4fwnlA  Videolla ei ole 

ääntä. 

 

Info: 
Lanka: Menitan Lasse 

203 Tummanharmaa 

2317 Keltainen 

8755 Syklaami 

9963 Oliivi 

 

Silmukat ja lyhenteet:  
• kjs   ketjusilmukka  

• ps   piilosilmukka  

• ks   kiinteäsilmukka  

• aks   aloitusreuna kiintein silmukoin 

• p   pylväs (1 langankierto)  

• krs   kerros 

• pp  pitkä pylväs (2 langankiertoa) 

• pc  popcorn (4:llä pylväällä) Video 

https://youtu.be/T2Hef3SLx8s (tehty toiseen työhön, 

esittelee vain tekniikan)  

• ER  silmukan etureuna 

• TR  silmukan takareuna 

• HY  hyppää yli 

 

 

 

 

Erikoissilmukat:  

aks = aloitusreuna kiintein silmukoin. Engl. chainless foundation, katso video “Virkkauksen aloitus ilman 

silmukkaketjua”  https://youtu.be/eXYItiZijxM  

 

Vinkkejä ohjeen lukemiseen 
 *-* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita yksittäisiä toistoja, 

esimerkiksi koko neliön sivun matkalta.  

http://www.ristiin-rastiin.fi/
http://www.arteeni.fi/single-post/Kalevala-CAL-info-fi
http://www.arteeni.fi/single-post/Kalevala-CAL-info-fi
https://youtu.be/ODJev4fwnlA
https://youtu.be/T2Hef3SLx8s
https://youtu.be/eXYItiZijxM
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(…) 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.  

 

Lintukoto –ruudun ohje 
 

Ohjeessa jokainen 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.  

 

Aloitus: 8 kjs renkaaksi (lanka: syklaami 8755) 

1. Virkkaa renkaaseen (p, 2 kjs) 8 kertaa, sulje kerros ps:lla. 

Silmukkaluku: 24 

Väri: syklaami 8755 

 

2. 1 kjs, 4 ks jokaiseen kjs-kaareen. Sulje ps:lla. 

Silmukkaluku: 32 

Väri: syklaami 8755 

 

3. (TRp 3:een seuraavaan silmukkaan, 2 TRp samaan silmukkaan) kerroksen loppuun, sulje ps:lla. 

Silmukkaluku: 40 

Väri: syklaami 8755 

 

4. (p 4:ään seuraavaan silmukkaan, 2p samaan silmukkaan) kerroksen loppuun, sulje ps:lla. Vedä silmukka 

pitemmäksi, ettei se purkaudu ja jätä odottamaan. 

Silmukkaluku: 48 

Väri: syklaami 8755 

Työ kerroksen 4 jälkeen (Kuva 1): 

http://www.ristiin-rastiin.fi/
https://youtu.be/19G7ByrnZ2I
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Kuva 1 

5. Tällä kerroksella luodaan keltaiset kaaret. Kaaret jäävät tällä kerroksella irrallisiksi ja kiinnitetään seuraavalla 

kerroksella.  

Ensimmäinen ERps kiinnitetään 2. kerroksen kiinteän silmukan etureunaan kerroksen aloituskohdan alapuolelle 

keltaisella langalla. [Tämä ps sisältyy *-* välissä oleviin silmukoihin. Kunkin kaaren väliin tulee siis 2 ps.] 

Toista *-* yhteensä 4 kertaa: * 1 ERps, 14 aks, kiinnitä ERps:lla 7. ks:aan*. Katkaise lanka. 

Väri: keltainen 2317 

 

Työ kerroksella 5 (Kuva 2): 

http://www.ristiin-rastiin.fi/
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Kuva 2 

6. Kaaret kiinnitetään. Laita koukku 4. kerroksella odottamaan jätettyyn silmukkaan.  

1 kjs, toista *-* yhteensä 4 kertaa: *5 TRks, kiinnitä keltainen kaari kaaren 7. ja 8. aks:n takareunoista TRks:lla 

peräkkäisiin ks:in, 5TRks*, sulje krs ps:lla.   

Silmukkaluku: 48 

Väri: syklaami 8755 

Työ kerroksella 6 (Kuva 3): 

http://www.ristiin-rastiin.fi/
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Kuva 3 

 

[Oliivi kerros (7.) pitää alkaa kaarten kiinnityskohtien kohdalta. Jos aloitussilmukkasi ei ole sillä kohdalla, siirrä se 

tässä vaiheessa. Muuten kuvio ei pysy symmetrisenä. Kerroksen 7 ohjeen alapuolella olevassa kuvassa merkitty 

keltaisella viivalla.] 

7. Jatka oliivilla (9963) langalla. 1 kjs, toista *-* yhteensä 4 kertaa: *5 ks, (5 kjs, 1 ks) x 3, 4 ks*, sulje krs ps:lla. Ks:at 

jokaiseen silmukkaan, eli muodostuu kaaria.  

Väri: oliivi 9963 

 

http://www.ristiin-rastiin.fi/
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Työ kerroksen 7 jälkeen (Kuva 4): 

 

 

Kuva 4 

 

 

8. Jatka tummanharmaalla langalla. 1 kjs, toista *-* yhteensä 4 kertaa: *4 ks, 7 kjs, popcorn lenkkien väliseen ks:aan, 7 

kjs, popcorn lenkkien väliseen ks:aan, 7 kjs, hyppää yli 1. edellisen krs:n ks, 4 ks*, sulje krs ps:lla. 

Väri: tummanharmaa 203 

 

http://www.ristiin-rastiin.fi/
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Työ kerroksen 8 jälkeen (Kuva 5): 

 

 

Kuva 5 

 

 

9. Jatka keltaisella langalla. 1 kjs, toista *-* yhteensä 4 kertaa: *3 ks, 7 kjs, popcorniin (1 p, 3 kjs, 1 p), 7 kjs, toiseen 

popcorniin (1 p, 3 kjs, 1 p), 7 kjs, hyppää yli 1. edellisen krs:n ks, 3 ks*, sulje krs ps:lla. 

Väri: keltainen 2317 

 

Työ kerroksen 9 jälkeen (Kuva 6): 

 

 

Kuva 6 

 

 

http://www.ristiin-rastiin.fi/
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10. Jatka oliivilla langalla. 1 kjs, toista *-* yhteensä 4 kertaa: *2 ks, 7 kjs, (p, 3 kjs, p) 

pylvääseen, (p, 3 kjs, p) seuraavaan pylvääseen, 7 kjs, (p, 3 kjs, p) pylvääseen, (p, 3 kjs, p) 

seuraavaan pylvääseen, 7 kjs, hyppää yli 1. edellisen krs:n ks, 2 ks*, sulje krs ps:lla. 

Väri: oliivi 9963  

 

Työ kerroksen 10 jälkeen (Kuva 7):  

 

 

Kuva 7 

 

11. Jatka syklaamilla langalla. Kerroksen 11 virkkaus näytetään videolla https://youtu.be/5Ww4A5tNI80  Suosittelen 

videon katsomista. 

1 kjs. Yhden kulman ohje, toista *-* 4 kertaa: 

*3 pp yhteen siten, että ne kiinnitetään viuhkamaisesti edellisten kerrosten päälle, 1 ks aloitussilmukan viereiseen 

ks:aan (Kuva 8). Venytä silmukka odottamaan seuraavan vaiheen ajaksi, ettei työ ala purkaantua. 

[HUOM! Tarkkasilmäiset huomasivat, että tuo ks on jäänyt puuttumaan videolla. Se näkyy aiemmassa 

testivirkkaajille tehdyssä videossa kohdassa  https://youtu.be/NhCvU6Q1Vek?t=1m46s  ]  

http://www.ristiin-rastiin.fi/
https://youtu.be/5Ww4A5tNI80
https://youtu.be/NhCvU6Q1Vek?t=1m46s %20
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Kuva 8 

 

 

Virkkaa kulmassa olevat 4 aiempien kerrosten kjs-kaarta kiinni toisiinsa ennen kuin jatkat kerrosta, ks. videon kohta 

https://youtu.be/5Ww4A5tNI80?t=1m43s .  Virkkaa kussakin kulmassa kerroksilla 7-10 tehdyt kjs-kaaret silmukoiksi 

ikään kuin virkkaisit ketjusilmukoita, aloittamalla kerroksen 7 kaaresta (Kuvat 9-11).  

 

http://www.ristiin-rastiin.fi/
https://youtu.be/5Ww4A5tNI80?t=1m43s
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Kuva 9 

 

 

Kuva 10 

http://www.ristiin-rastiin.fi/
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Kuva 11 

 

 

Laita koukku takaisin odottavaan silmukkaan ja jatka työtä siitä kohdasta. 

 

1 kjs, ks kiinnitetyn kjs-kaaren silmukkaan, 2 kjs, ks seur. kaareen, 2 kjs, p 2 pylvään väliin, 2 kjs, ks seur. kaareen, 3 

kjs, ks kulmassa olevaan kiinnitetyn kjs-kaaren silmukkaan, 3 kjs, ks kaareen, 2 kjs, p 2 pylvään väliin, 2 kjs, ks seur. 

kaareen, 2 kjs, ks kiinnitetyn kjs-kaaren silmukkaan, 1 kjs, hyppää yli 1. edellisen krs:n ks, ks*. Sulje krs ps:lla. 

Väri: syklaami 8755  

 

12. Koko kerros pylväitä tasaisesti. Kullakin sivulla 29 p, kulmissa 3 kjs.  

 

Väri: syklaami 8755  

        

13.  Koko kerros (p + 1 kjs  + HY s). Kulmissa lisää 1p + 3 kjs + 1p. Kullakin sivulla 17 p. 

 

Väri: keltainen 2317 

 

14. 2 ks jokaiseen pylväitten väliseen kjs-kaareen, kulmiin 5 ks. Sulje krs ps:lla. 

 

Silmukkaluku: 148 

Väri: oliivi 9963 

 

15. Toista tasaisesti koko kerros: (p, 2 kjs, popcorn, 2 kjs) paitsi kulmissa (popcorn, 3 kjs, pp, 3 kjs, popcorn) kaikki 

samaan kulman keskimmäiseen ks:aan. Kullakin sivulla 7 popcornia. Sulje krs ps:lla. 

 

Väri: tummanharmaa 203 

 

  

http://www.ristiin-rastiin.fi/
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[Videolla viimeinen kerros on aloitettu kulmasta.] 

 

16. Kullekin sivulle: p kulmasilmukkaan, 3 p kjs-ketjuun, (HY pc, 2 p kjs-ketjuun, p, 2 p kjs-

ketjuun) x 6, HY pc, 3 p kjs-ketjuun, p kulmasilmukkaan, 3 kjs. Sulje krs ps:lla. 

 

38 p/sivu 

Väri: syklaami 8755 

 

 

Kuva 12 

 

 

Viimeistely:  Kastele ruutu ja muotoile se. Nosta kaikki popcornit koholle. Anna kuivua.  

 

Vinkki. Voit jakaa kuvia omasta Kalevalaruudustasi sosiaalisessa mediassa #KalevalaCAL. 

 

Tekijänoikeudesta: 
Minä, Tuula Kyrölä, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, jakaa tai 

myydä tätä kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa linkin www.ristiin-rastiin.fi , jos haluat jakaa ohjeen 

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

 

http://www.ristiin-rastiin.fi/
http://www.ristiin-rastiin.fi/

