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Suomalaiset lyhenteet käytössä 

Osa 5 

Lyhenteet 

s silmukka puolip puolipylväs ER silmukan etureuna*) 

krs kerros p pylväs  TR silmukan takareuna *) 

kjs ketjusilmukka pp pitkäpylväs (2 langan kiertoa 

koukulle) 

KE kohovirkkaus 

etupuolelta*) 

ps piilosilmukka pp3 erikoispitkä pylväs (3 kiert. 

kouk) 

KT kohovirkkaus 

takapuolelta*) 

ks kiinteä silmukka pp4 erikoispitkä pylväs (4 kiertoa 

koukulle) 

hy hyppää yli 

 

*) silmukan virkkaustapaan liittyvät termit yhdistetään aina silmukkatyyppiä kuvaavan 

lyhenteen kanssa ja ne esitetään isoilla kirjaimilla lukemisen helpottamiseksi. Esim. ERpp on 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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silmukan etureunaan virkattava pitkä pylväs ja KTks on työn takapuolelle kohovirkkauksena 

tehtävä kiinteä silmukka.  

 

[ ] Vinkit: on kirjoitettu kursivoidulla violetilla tekstillä. Ne on tarkoitettu avustamaan 

ja ohjaamaan, sekä tekemään virkkauksesta hieman helpompaa.  

Viittaus apukuvaan on merkitty [Kuva] ja perässä ko. kuvan numero. 

 

* Toista tähtimerkkien välisiä silmukoita ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä 

merkintätapaa käytetään yleensä pidemmissä toistoissa, jotka voivat sisältää 

useampia ohjeita.  

() – Toista sulkumerkkien välisiä silmukoita ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä 

merkintätapaa käytetään lyhyemmissä toistoissa. 

 

Erikoissilmukat 

Standing Stitch = SS: Kun aloitat uuden kerroksen uudella langalla, voit tehdä 

langan liittämisen ja ketjusilmukka-aloituksen sijaan ns. itsenäisen aloitussilmukan, 

Standing Stitch -menetelmällä tehtävän esim. kiinteän silmukan tai pylvään. Jos 

menetelmä ei ole tuttu, niin ole hyvä ja etsi lisätietoa internetistä. Jos et halua 

käyttää tätä menetelmää, niin tee perinteinen langan liittäminen ja tarvittava määrä 

ketjusilmukoita ensimmäisen silmukan vastineeksi. 

Varsinaisia erikoissilmukoita ei tässä osassa olekaan… “huh huh” kuulen sinun 

huokaavan.  

Haluaisin vain verrata Standing Stitches –aloitussilmukoita ”ketjusilmukka-aloituksiin” 
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uudelle kerrokselle siirryttäessä. Jos haluat työsi näyttävän vaikuttavammalta ja 

välttää ohuita ketjusilmukkarimpsuja, niin Standing Stitch –tekniikan opettelu 

kannattaa. Löydät linkit tämän viikon blogikirjoituksesta. 

Halutessasi voit toki jatkaa myös ketjusilmukka-aloituksilla. 
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35. Vinkki: Tällä kerroksella virkkaat kerroksen 34 lisäksi kerrokselle 32 (popcornien 

takana), minne asetit silmukkamerkit [Krs32]. Taivuta vain popcorneja eteenpäin ja 

näet hyvin silmukat joihin virkata.  

 

Tee ks SS –menetelmällä mihin tahansa 1. puolip:een PC:ien jälkeen [Krs34], 

*hy 2 s, 3 pp seuraavaan  s:aan, 5 pp seuraavaan s:aan, 3 pp seuraavaan s:aan, hy 2 

s, ks, 2 kjs, 10 ks (KTp:iin) [Krs32], ks kjs-kaareen, 10 ks (KTp:iin) [Krs32], 2 kjs, ks 

ensimmäiseen puolipylvääseen [Krs34].* 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä ks huomioimatta viimeisellä toistokerralla.  

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.  

 

Silmukkaluku per 

toisto: 23 ks, 11 pp, 

2 x 2 kjs-kaari. 

Yhteensä: 184 ks, 88 

pp, 16 x 2 kjs-kaari. 
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36. 3 kjs [vastaa ensimmäistä pylvästä] tai tee SS –menetelmällä p ks:aan, *2 p 

seuraaviin 11 silmukoihin, p ks:aan, hy 2 kjs, 21 ks, hy 2 kjs, p ks:aan.* 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä p huomioimatta viimeisellä toistokerralla 

Sulje kerros ps:lla 3 kjs:n yläreunaan, katkaise ja päättele lanka.  

Silmukkaluku per toisto: 21 ks, 24 p. 

Yhteensä: 168 ks, 192 p. 
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37. Tee KTpp SS –menetelmällä mihin tahansa ensimmäiseen p:een, 23 KTpp, *hy 3 s, 

15 ks, hy 3 s, 24 KTpp.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä huomioimatta viimeisen toiston 24 KTpp.  

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen KTpp:een.  

 

Silmukkaluku per toisto: 15 ks, 24 KTpp. 

Yhteensä: 120 ks, 192 KTpp.  
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38. Tällä kerroksella yhdistät kerrokset 37 ja 34 virkkaamalla toisiinsa.  

 

Kjs ja KTpuolip ensimmäiseen KTpp:een, 23 KTpuolip.  

*Aloita kerroksen 34 kjs-kaaresta 3. ja 4. popcornin välistä, (ks kjs-kaaren [krs34] ja 

seuraavan ks:n [krs37] läpi, kjs, hy 1 ks [krs37]) 3 kertaa, (ks, kjs, hy s) kahdesti [älä 

liitä kerroksia toisiinsa], ks 8. ja 9. popcornin välisen kjs-kaaren  [krs34] ja seuraavan 

ks:n [krs37] läpi, (kjs, hy s [krs37], ks kjs-kaaren [krs34] ja seuraavan ks:n [krs37] läpi) 

kahdesti, 24 KTpuolip.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä viimeisen toiston 24 KTpuolip huomioimatta.  

Sulje kerros ps:lla KTpuolip:een, katkaise ja päättele lanka.  

 

Silmukkaluku per toisto: 8 ks, 24 KTpuolip, 7 x kjs-kaari. 

Yhteensä: 64 ks, 192 KTpuolip, 56 x kjs-kaari. 
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39. Tee ks SS –menetelmällä minkä tahansa reunan 6. ks:aan, ks seuraavaan kjs-

kaareen. *hy (ks, kjs-kaari ja ks), 7 p seuraavaan s:aan [1. KTpuolip], (hy 2 s, ks, hy 2 

s, 7p seuraavaan s:aan) kahdesti, hy 1 s, ks, hy 2 s, 7 p seuraavaan s:aan , hy 2 s, ks, 

hy 2 s, 7 p seuraavaan s:aan , hy (ks, kjs-kaari ja ks), (ks kjs-kaareen, ks) 4 kertaa, ks 

kjs-kaareen. * 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä 2 ks huomioimatta viimeisellä toistolla.  

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan, katkaise ja päättele langat.  

Silmukkaluku per toisto: 13 ks, 35 p. 

Yhteensä: 104 ks, 280 p.  
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40. Tee TRks SS –menetelmällä mihin tahansa viuhkan 4. p:een, *(kjs, 7 pp 

seuraavaan ks:aan, kjs, TRks seuraavan viuhkan 4. p:een) 4 kertaa, kjs, 4 pp 

seuraavaan ks:aan, hy 3 s, ks, hy 3, 4 pp seuraavaan ks:aan [viimeinen ks], kjs, TRks 

seuraavan viuhkan 4. p:een.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä viimeinen ks huomioimatta viimeisellä toistokerralla.  

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan, katkaise ja päättele langat.  

 

Silmukkaluku per toisto: 1 ks, 5 TRks, 36 pp, 10 x kjs-kaari.  

Yhteensä: 8 ks, 40 TRks, 288 pp, 80 x kjs-kaari. 
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Osa 5 on nyt valmis. Jaa edistymisesi kanssamme – muista, että olemme 

yhtä suurta koukkuperhettä . Aina löytyy joku joka pystyy ja haluaa 

auttaa.  

Muista, että jos sinulla on ongelmia, olen aina valmis auttamaan niin paljon kuin vain 

voin. 

 


