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Färgalternativ, garn Gjestal Janne
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Rutan Kalevalahavet innehåller olika vågor och strukturer som ska efterlikna havet.
Kalevalahavet kan sägas cirkla på västra sidan eller så kan du korsa det som i
Stölden av Sampo.

Om CALen
Denna virkade ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en virkad filt som är baserad på
Kalevalamytologin. Den har skapats som en tribut för att ära Finlands 100 år av självständighet. Allmän information
och länkar till alla mönster på rutor som ingår i filten hittas i Kalevala C als informationstext på Arteenis blogg.

Kalevalahavet
– Designer: TUULA KYRÖLÄ
Du kan se en videotutorial istället för det skrivna mönstret för rutan Kalevalahavet på YouTube på
https://youtu.be/vjmyni9ABsg

Info:
Menita Lasse garn, virknål och specifikationer om virkfasthet finns på Kalevala CALs informationssida.
Stoppnål för att fästa trådändar och en sax.
Garn:

Menita Lasse
203
757
8962
9963

Mörkgrå
Purpur
Petrolblå
Olivgrön
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Förkortningar och förklaringar:
lm
lmb
m
sm
fm
sr
st
dst
omg st-kl
hst
p
omsl
hö
V
x
föreg
st-kl

luftmaska
luftmaskbåge
maska, maskor
smygmaska
fast maska
startrad
stolpe (1 omslag)
dubbelstolpe (2 omslag)
omgärdat stolp-kluster
halvstolpe
picot (3 lm)
omslag
hoppa över
varv
gånger (repetitioner)
föregående
kluster med 3 st virkade tillsammans i toppen

Specialmaskor:
• sr – startrad, se video https://youtu.be/GBsorVC9H58
• omg st-kl, omgärdat stolp-kluster, se video: https://youtu.be/4SNEmwCezzA
Först st-kluster med 3 st, linda sen garn runt det.
Kluster: omsl, sätt virknålen i m, omsl, dra igenom m, omsl, dra igenom 2 omsl på nålen, (omsl, sätt
nålen i samma m, omsl, dra igenom m, omsl, dra igenom 2 omsl på nålen) x2, omsl, dra igenom alla 4
omsl på nålen. Efter att ha gjort klustret: Vanligt omsl, sätt nålen runt klustret framifrån och bakåt,
omsl, sätt tillbaka nålen i normal position. Dra inte åt omslagen, låt omslagen vara kvar på nålen.
Upprepa 2 gånger till. Nu med 7 omslag på nålen, dra garnet genom alla omslag på en gång.

Tips för att läsa mönstret
** Repetera instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. Detta är normalt en repetition för en
hel sida och kommer att bestå av flertalet instruktioner.
() Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras. Detta är ett mindre antal
repetitioner.
[…] Mellan hakparenteserna finns tips och bilder för att hjälpa dig genom mönstret.
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Kalevalahavet – Mönster
Först virkas mittendelen av rutan fram och tillbaka i rader (R). Picoter virkas dit i efterhand på dst-solfjädrarna. Efter
detta så fortsätter du med resten av rutan runt mittendelen.
Start: Använd petrolblått garn (8962). 25 fm i startrad. Vänd arbetet.
1. *1 lm, hö 3 m, dst, 1 lm, dst i samma m som föreg dst, 1 lm) x3, hö 3 m, fm*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger. [Bild
1]
3 dst-solfjädrar per varv

Bild 1

2. Vänd arbetet. 8 lm, fm mellan 2a och 3e dst i solfjädern, 7 lm, fm mellan 2a och 3e dst i nästa solfjäder, 7 lm, fm
mellan 2a och 3e dst i nästa solfjäder, 3 lm, dst i sista m på startraden. [Bild 2]

Bild 2

3. Vänd arbetet. *1 lm, dst i fm på toppen av solfjädern på föreg V, 1 lm, (dst i samma m som föreg dst, 1 lm) x3, fm i
mitten på lmb på föreg V*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger. Virka sista fm i 4e lm på föreg V för att säkra det.
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4. Samma som rad 2 förutom att sista dst på V virkas i fm i slutet på föregående V.
Varv 5, 7 och 9: Samma som varv 3
Varv 6, 8 och 10: Samma som varv 4
Klipp av garnet [Bild 3]

Bild 3

Nu till nästa moment. Håll rutan som bilden ovan visar. Dst-solfjädrarna ska synas på rätsidan av arbetet. Du ska nu
virka picoter i dubbelstolparna så att garnet och din vänstra hand kommer att vara bakom arbetet medan du virkar.
Ta olivgrönt garn (9963). Gör en startmaska. Ta ur nålen från maskan och sätt den från avigsidan till rätsidan på
arbetet, på högra sidan om den första dst på varv 1. Sätt tillbaka virknålen i den släppta maskan. [Bild 4]

www.knit-crochet-blog.com
© 2016-2017 TUULA KYRÖLÄ

7

KALEVALAN MERI - THE KALEVALA SEA

Bild 4

11. [Picot: 3 lm (garnet stannar på baksidan av arbetet), sm till 1a lm], sm
*Sm runt 1a dst. (picot, sm runt nästa dst) x3, sm i fm mellan dst-solfjädrar, sm i lmb efter fm*. Upprepa *-*
ytterligare 2 gånger, utelämna sista sm. Klipp av garnet. [Bild 5] [Bild 6]
3 picoter över varje 4 dst-solfjäder
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Bild 5

Bild 6
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12. - 15. varv
[1a dst-solfjädern:] Ta startm under lmb på föreg V. Sm runt lmb, sm runt 1a dst,
(picot, sm runt nästa dst) x3, sm under fm mellan dst-solfjädern.
[2a dst-solfjädern:] Sm runt lmb, sm runt 1a dst, (picot, sm runt nästa dst) x3, sm under fm mellan dst-solfjädern.
[3e dst-solfjädern:] Sm runt lmb, sm runt 1a dst, (picot, sm runt nästa dst) x3, sm runt sista lmb på föreg V.
Klipp av garnet. [Bild 7]. [Avigsidan – Bild 8]
Klipp av garnet och fast trådarna innan nästa moment.

Bild 7
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Bild 8

Fortsätt att virka runt mittendelen i Varv (V).
16. Ta mörkgrått garn (203) och gör en startm i det nedre vänstra hörnet på rutan (startvarvet/startraden). 4 lm, (hö 2
m, hst, 2 lm) x7, hst i hörnm. * 4 lm, hst i samma m som föregående hst, virka nästa sida likadant, (2 lm, hst) x8, den
sista hst hamnar i hörnet*, Upprepa *-* ytterligare 2 gånger. Sista hörnet: 2 lm, hst i 3e lm i lmkedjan i början av V.
Klipp av garnet för att byta färg. [Bild 9]
9 hst per sida

Bild 9
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17. Ta olivgrönt garn (9963).
Omg st-kl förklaras i början av mönstret eller på videon
https://youtu.be/4SNEmwCezzA
[1a omg st-kl är i ett hörn. I varje hörn görs det 2 omg st-kl i hörnets lmb på föreg V, med 4 lm mellan.]
*(omg st-kl i nästa lmb, 1 lm) x9, omg st-kl, 4 lm, i hörnet* Upprepa *-* ytterligare 2 gånger [4e sidan görs likadant,
förutom det avslutande hörnet] omg st-kl, 1 lm) x9, omg st-kl. Sista hörnet: 2 lm, st i toppen av den 1a omg st-kl, se
till att alla omslag på den 1a omg st-kl stannar under st. Klipp av garnet för att byta färg. [Bild 10] [Bild 11]
10 omg st-kl per sida

Bild 10
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Bild 11

18. Ta purpurfärgat garn (757). [1a omg st-kl är i ett hörn. I varje hörn görs 2 omg st-kl i lmb från föreg V, 4 lm mellan.]
[omg st-kl på detta varv görs i lmb mellan omg st-kl på föregående varv.] *(omg st-kl, 1 lm) x10, omg st-kl, 4 lm i
hörnet*. Upprepa *-* ytterligare 2 gånger. [4e sidan är likadan förutom sista hörnet] omg st-kl, 1 lm) x10, omg st-kl.
Sista hörnet: 2 lm, st i toppen på 1a omg st-kl, se till att allt garn som är över på den 1a omg st-kl stannar under st.
Klipp av garnet för att byta färg. [Bild 12]
11 omg st-kl per sida
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Bild 12

19. Ta petrolfärgat garn (8962). [Starta i mittenmaskan i hörnet] *2 fm i lmb i hörnet, (2 lm, hö omg st-kl, fm) x10, 2 lm,
2 fm i hörnet, 2 lm* Upprepa *-* ytterligare 2 gånger [Sista sidan:] 2 fm i hörnet, (2 lm, hö omg st-kl, fm) x10, 2 lm,
2 fm i hörnet, 1 lm, hst i fm i början av V. Klipp av garnet för att byta färg.
[Varv 20 startas med en stående maska. Tekniken visas i videon https://youtu.be/19G7ByrnZ2I. Du kan om du vill
byta ut den stående maskan mot 3 lm.]
20. Ta mörkgrått garn (203). *st i hörn-lmb, st i de följande 2 m, (3 st i nästa lmb) x11, st i följande 2 m, st i hörn m, 3
lm*, Upprepa *-* ytterligare 3 gånger. Avsluta varvet med en sm.
39 m per sida
Klipp av och fäst garnet. Blöt försiktigt rutan, forma den och låt den torka liggande. Det finns en bild av den färdiga
rutan i början av mönstret.

Tips: Dela dina rutor på sociala media och använd hashtag #KalevalaCAL.
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Copyright ©:
Jag Tuula Kyrölä äger alla rättigheter till hela detta mönster, bilder och instruktioner. Du får inte kopiera, modifiera,
distribuera eller sälja detta mönster, varken i sin helhet eller i delar. Du kan dela länk till bloggen www.knit-crochetblog.com om du vill dela mönstret. Du kan sälja färdiga produkter men då måste du nämna mig som designer. Tack

www.knit-crochet-blog.com
© 2016-2017 TUULA KYRÖLÄ

