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Suomalaiset lyhenteet käytössä 

Osa 7 

 

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 silmukan etureunaan virkattava pitkä pylväs ja KTks on työn takapuolelle 

kohovirkkauksena tehtävä kiinteä silmukka.  

http://www.crystalsandcrochet.com/
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[ ] 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. 

N - Nyppy: p5yht. Tee viisi keskeneräistä pylvästä, vedä lanka läpi kaikista 

kuudesta silmukasta. Nyppy muodostuu, kun teet seuraavan silmukan. Kerroksen 

ensimmäisessä nypyssä ensimmäinen keskeneräinen pylväs korvataan 2 kjs:lla. 

 

KLpp – Klusteri pitkillä pylväillä: (Virkkaa 3 x pp samaan silmukkaan niin että ne 

yhdistyvät yläosastaan) *Tee kaksi langankiertoa koukulle, työnnä koukku 
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edellisen kierroksen silmukkaan, lk koukulle, vedä lanka silmukan läpi eteen, lk 

koukulle ja vedä lanka 2 s:n läpi, lk koukulle ja vedä lanka 2 s:n läpi *. Koukulla on 

2 s. Toista *-*, vielä 2x. (Koukulla on 4 s). Lk ja vedä lanka 4 s:n läpi. Uuden 

kerroksen alussa voit aloittaa klusterin ensimmäisen pp:aan joko tekemällä kolme 

ketjusilmukkaa korvaamaan ensimmäistä pylvästä tai tekemällä”standing stitch” –

tekniikkaan perustuvan itsenäisen kaksoispylvään, josta jätät viimeisen 

langanvedon tekemättä. 

 

PIDp -Pidennetty pylväs: Langankierto koukulle, laita koukku läpi siitä silmukasta 

tai kaaresta, mihin pylväs tehdään ja vedä lanka läpi, langankierto koukulle ja 

vedä läpi yhdestä lankalenkistä, (langankierto koukulle ja vedä läpi kahdesta 

lankalenkistä) x 2.  
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47. Aloita SS menetelmällä mistä tahansa kärjestä ja tee (puolip, kjs, puolip) kjs-

kaareen.  

*(KTp, puolip kjs-kaareen) 24 kertaa, KTp, (puolip, kjs, puolip) kärjen kjs-kaareen.* 

Toista *_* vielä 7 kertaa, jätä kärjen silmukat huomiotta viimeisellä toistolla. 

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen puolipylvääseen. 

 

Silmukkaluku per toisto: 26 puolip, 25 KTp. 

Yhteensä: 208 puolip, 200 KTp. 
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48. Siirry ps:lla kärjen kjs-kaareen, kjs (ks, kjs, ks) kjs-kaareen,  

*22 ks [Älä unohda 1. s kärjen jälkeen], kjs, hy 3,  

tee seuraavaan silmukkaan [KTp suoraan p3yht:n yläpuolella]  

(KLpp, 2 kjs, KLpp, 2 kjs, KLpp), kjs, hy 3, 

 22 ks, (ks, kjs, ks)kärjen kjs-kaareen.*  

 

Toista *_* vielä 7 kertaa, jätä kärkitilan silmukat huomiotta viimeisellä toistolla. 

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

Silmukkaluku per toisto: 46 ks, 3 KLpp, 2 x 1kjs-kaarta, 2 x 2 kjs-kaarta. 

Yhteensä: 368 ks, 24 KLpp, 16 x 1 kjs-kaarta, 16 x 2:n kjs-kaarta. 
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49.Aloita SS menetelmällä mistä tahansa kärjestä ja tee (ks, kjs, ks) kjs-kaareen, 

 

*20 ks, hy 3 s, 5 PIDp kjs-kaareen, (KEks KLpp:een, 5 PIDp kjs-kaareen) 2 kertaa, 

KEks viimeiseen KLpp:een, 5 PIDp kjs-kaareen, hy 3 [Älä unohda 1. s !], 20 ks, (ks, 

kjs, ks) kärjen kjs-kaareen.* 

 

Toista *_* vielä 7 kertaa, jätä kärjen silmukat huomiotta viimeisellä toistolla.  

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

Silmukkaluku per toisto: 42 ks, 3 KEks, 20 PIDp. 

Yhteensä: 336 ks, 24 KEks, 160 PIDp. 
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50. Aloita SS menetelmällä mistä tahansa kärjestä ja tee (ks, kjs, ks) kjs-kaareen, 

 

*20 ks, hy viimeinen ks, (3 kjs, KTks KLpp:een [Krs48]) 3 kertaa, 3 kjs, hy 

ensimmäinen ks, 20 ks, (ks, kjs, ks)kärjen kjs-kaareen.* 

 

Toista *_* vielä 7 kertaa, jätä kärjen silmukat huomiotta viimeisellä toistolla. 

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

Silmukkaluku per toisto: 42 ks, 3 KTks, 4 x 3 kjs-ketjua. 

Yhteensä: 336 ks, 24 KTks, 32 x_3 kjs-ketjua. 
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Vinkki: Älä unohda piilossa olevaa silmukkaa nypyn jälkeen.  

 

51. KÄÄNNÄ TYÖ [nurja puoli itseäsi kohti], Aloita SS menetelmällä mistä 

tahansa kärjestä ja tee N kärjen kjs-kaareen, 

*(5 ks, N) 3 kertaa, ks, hy  2 s, 5 pp 3 kjs-kaareen, (hy KTks, 5 pp3 3 kjs-kaareen) 

kahdesti, hy KTks,5 pp 3 kjs-kaareen, hy 2, ks, (N, 5 ks) 3 kertaa, N kärjen kjs-

kaareen.*  

 

Toista *_* vielä 7 kertaa, jätä kärjen nyppy huomiotta viimeisellä toistolla. 

Sulje ps:lla aloitusnyppyyn. 

Silmukkaluku per toisto: 32 ks, 10 pp, 10 pp3, 7 N. 

Yhteensä: 256 ks, 80 pp, 80 

pp3, 56 N. 
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52. Tee kjs ja KÄÄNNÄ TYÖ [oikea puoli itseäsi kohti].  

*muodosta uusi kärki ja tee nyppyyn (ks, kjs, ks), 21 ks [älä unohda piiloon jäävää 

silmukkaa] [21. tulee toiseen pp:een], (KTp ”simpukan” kolmanteen 

PIDp:een[Krs49], hy 1 s, 4 ks) 3 kertaa, KTp ”simpukan” kolmanteen PIDp:een 

[Krs49], hy 1, 21 ks.*  

 

Toista *_* vielä 7 kertaa, jätä kärjen silmukat huomiotta viimeisellä toistolla. 

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

Silmukkaluku per toisto: 56 ks, 4 KTp. 

Yhteensä: 448 ks, 32 KTp. 
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Vinkki: Kiinnitä silmukkamerkit ensimmäisen ja neljännen KTp:n ympärille. Näin 

sinun on helpompi löytää ne myöhemmin kun niitä tarvitaan. 

 

 

Osa 7 on nyt valmis. Nähdään ensi viikolla. 


