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Osa 8
Alana
Kulmaruudut
Virkkaa näitä 4 kpl.

Ohjeessa käytetään suomalaisia virkkaustermejä

Lyhenteet

[ ] Vinkit on kirjoitettu kursiivilla ja purppuranvärisinä. Ne auttavat ja ohjaavat ja toivottavasti tekevät
elämästä hieman helpompaa, ainakin aloitteleville virkkaajille.
Viittaukset valokuviin merkitään seuraavasti: [Kuva x]; x on vastaavan valokuvan numero.
*–* Toista tähtimerkkien välissä olevaa ohjetta ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä
merkintätapaa käytetään yleensä pidemmissä toistoissa, ja se voi sisältää useampia osia.
() Toista sulkumerkkien välistä ohjetta ohjeessa ilmoitettu toistomäärä.
Tätä merkintätapaa käytetään lyhyemmissä toistoissa.

Erikoissilmukat

Pylväsklusteri kerroksen alussa (aloitus-KLp): Virkkaa 2 kjs, langankierto koukulle, työnnä koukku
sen silmukan/kjs-kaaren läpi, johon klusteri virkataan, vedä lanka silmukan läpi, langankierto
koukulle ja vedä kahden silmukan läpi (2 silmukkaa koukulla). Ota langankierto koukulle, työnnä

s silmukka, silmukat ks kiinteä silmukka pp4 erikoispitkä pylväs (4 langankiertoa
koukulle)

krs. kerros puolip. puolipylväs TR silmukan takareuna

kjs ketjusilmukka p pylväs KE kohovirkkaus etupuolelta

ps piilosilmukka pp pitkä pylväs (2
langankiertoa koukulle)

KT kohovirkkaus takapuolelta

pp3 erikoispitkä pylväs (3
langankiertoa koukulle)

hy hyppää yli
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koukku saman silmukan/kjs-kaaren läpi, tee langankierto ja vedä lanka silmukan läpi, langankierto
koukulle ja vedä lanka kahden silmukan läpi (3 silmukkaa koukulla). Langankierto koukulle ja vedä
lanka kaikkien kolmen silmukan läpi.

Pylväsklusteri (KLp): Langankierto koukulle, työnnä koukku sen silmukan/kjs-kaaren läpi, johon
klusteri virkataan, vedä lanka silmukan läpi, langankierto koukulle ja vedä lanka kahden silmukan
läpi (2 silmukkaa koukulla). Langankierto koukulle, työnnä koukku samaan
silmukkaan/kjs-kaareen, langankierto koukulle ja vedä lanka silmukan läpi, langankierto koukulle ja
vedä lanka kahden silmukan läpi (3 silmukkaa koukulla). Langankierto koukulle, työnnä koukku
samaan silmukkaan/kjs-kaareen, langankierto ja vedä lanka silmukan läpi, langankierto koukulle ja
vedä lanka kahden silmukan läpi (4 silmukkaa koukulla). Langankierto koukulle ja vedä se kaikkien
neljän silmukan läpi.

Lisää erikoissilmukoita

KE(pp)3yht: Ota koukulle kaksi langankiertoa, työnnä koukku työn etupuolella seuraavan silmukan
varren takaa, ota lanka koukulle ja vedä se silmukan takaa. Ota lanka koukulle ja vedä se kahden
silmukan läpi; tee tämä kahdesti. Koukulla on 2 silmukkaa. Toista alusta kahdelle seuraavalle
silmukalle, ota langankierto koukulle ja vedä se kaikkien neljän silmukan läpi.

KE(pp3)3yht: Ota koukulle kolme langankiertoa, työnnä koukku työn etupuolella seuraavan
silmukan varren takaa, ota lanka koukulle ja vedä se silmukan takaa. Ota lanka koukulle ja vedä se
kahden silmukan läpi; tee tämä yhteensä kolme kertaa. Koukulla on kaksi silmukkaa. Toista alusta
vielä kahdelle silmukalle, ota langankierto koukulle ja vedä se kaikkien neljän silmukan läpi.

1. Tee Magic ring -aloituslenkki ja virkkaa siihen aloitus-KLp, [P1]
(2 kjs, KLp [P2]) 7 kertaa, 2 kjs.
Sulje kerros ps:lla aloitus-KLp:iin, katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Silmukkamäärä: 8 KLp, 8 x 2 kjs -kaari.
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Vinkki: älä kiristä aloituslenkkiä liikaa.

2. Aloita virkkaamalla 1 ks itsenäisenä aloitussilmukkana mihin tahansa 2 kjs -kaareen, [Kuva 1]
*1 KEks seur. klusterin ympäri, seur. 2 kjs -kaareen (3 p, 2 kjs, 3 p), 1 KEks seur. klusterin ympäri,
1 ks seur. 2 kjs -kaareen [Kuva 2]. *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä ks:aa lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 1. ks:aan, katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Silmukkamäärä: 4 ks, 8 KEks, 24 p.

3. Aloita virkkaamalla 1 TRp itsenäisenä aloitussilmukkana minkä tahansa kulman 2 kjs -kaarta
edeltävään p:een, [Kuva 1]
*kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 3 kjs, 2 p) [Kuva 2], 3 TRp, KE(pp3)3yht, 3 TRp [Kuvat 3 ja 4]. *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä TRp:tä lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 1. TRp:een.
Silmukkamäärä: Jokaisella sivulla: 4 p, 6 TRp, 1 KE(pp3)3yht.
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4. Virkkaa 3 kjs [vastaa 1. p:tä] [Kuva 1], 2 p,
*kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 3 kjs, 2 p) [Kuva 2], 11 p [Kuva 3]. *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä 3 p:tä lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 3. kjs:aan, katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Silmukkamäärä: Jokaisella sivulla: 15 p.

5. Virkkaa aloitus-KLp minkä tahansa kulman 3 kjs -kaareen, (3 kjs, KLp) samaan kaareen, [Kuvat



Original Design by Helen Shrimpton♥ Copyright © 2016♥ All Rights Reserved.

1, 2, 3 ja 4]
*(2 kjs, KE(pp)3yht) 5 kertaa [Kuvat 5 ja 6], 2 kjs, kulman 3 kjs -kaareen (KLp, 3 kjs, KLp). *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä kulmaryhmää lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla aloitus-KLp:iin.
Silmukkamäärä: Jokaisella sivulla: 2 KLp, 5 KE(pp)3yht, 6 x 2 kjs -kaari.

6. Virkkaa 1 kjs ja 1 KEks samaan klusteriin, [Kuva 1]
*kulman 3 kjs -kaareen (1 ks, 3 kjs, 1 ks) [Kuva 2], 1 KEks seur. klusteriin, 1 ks seur. 2 kjs  kaareen,
(1 KEks seur. KE(pp)3yht:n ympäri, 2 ks seur. 2 kjs -kaareen) 4 kertaa, 1 KEks seur. KE(pp)3yht:n
ympäri, 1 ks seur. 2 kjs -kaareen [Kuvat 3 ja 4], 1 KEks seur. klusteriin. *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä KEks:aa lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 1. KEks:aan, katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Silmukkamäärä: Jokaisella sivulla: 12 ks, 7 KEks.
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7. Aloita virkkaamalla 1 pp3 itsenäisenä aloitussilmukkana minkä tahansa kulman 3 kjs  kaareen,
(3 kjs, pp3) samaan kaareen, [Kuva 1 ja 2]
*(2 kjs, hy 1 s, 1 ks, 2 kjs, hy 1 s, 1 pp3 [Kuva 3]) 4 kertaa, 2 kjs, hy 1 s, 1 ks, 2 kjs, hy 1 s, kulman 3
kjs -kaareen (1 pp3, 3 kjs, 1 pp3) [Kuva 4]. *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä kulmaryhmää lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 1. pp3:een.
Silmukkamäärä: jokaisella sivulla: 5 ks, 6 pp3, 10 x 2 kjs -kaari.

8. Virkkaa 1 kjs ja 1 ks samaan silmukkaan [Kuva 1],
*kulman 3 kjs -kaareen (1 ks, 2 kjs, 1 ks) [Kuva 2], (1 ks (pp3:een), 1 kjs, 1 pp3 (ks:aan), 1 kjs [Kuva
3]) 5 kertaa, 1 ks (pp3:een) [Kuva 4]. *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä ks:aa lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 1. ks:aan.
Silmukkamäärä: jokaisella sivulla: 8 ks, 5 pp3, 10 x 1 kjs -kaari.
Huom.: työ voi kupruilla tässä kohtaa.
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9. Virkkaa 6 kjs [vastaa 1 pp3:a ja 2 kjs:aa] [Kuva 1], 1 ks [Kuva 2], 2 kjs,
*kulman 2 kjs -kaareen (1 pp3, 3 kjs, 1 pp3) [P3], 2 kjs, 1 ks, (2 kjs, 1 pp3 (ks:aan), 2 kjs, 1 ks
(pp3:een)) 5 kertaa, 2 kjs, 1 pp3, 2 kjs, 1 ks (ks:aan), 2 kjs [Kuva 4]. *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä (1 pp3, 2 kjs, 1 ks, 2 kjs) -ryhmää lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 4. kjs:aan.
Silmukkamäärä: jokaisella sivulla: 7 ks, 8 pp3, 14 x 2 kjs -kaari.

10. Virkkaa 1 kjs ja 1 ks samaan silmukkaan [Kuva 1], 1 kjs, 1 pp3 (ks:aan), 1 kjs, 1 ks (pp3:een),
*kulman 3 kjs -kaareen (1 ks, 2 kjs, 1 ks) [Kuva 2], (1 ks (pp3:een), 1 kjs, 1 pp3 (ks:aan), 1 kjs [Kuva
3]) 7 kertaa, 1 ks (pp3:een). *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä (1 ks, 2 kjs, 1 pp3, 2 kjs) -ryhmää lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 1. ks:aan, katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Silmukkamäärä: jokaisella sivulla: 10 ks, 7 pp3, 14 x 1 kjs -kaari.
Huom.: ruutu voi
kupruilla tässä
kohtaa kulmista.
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11. Aloita virkkaamalla 1 p itsenäisenä aloitussilmukkana minkä tahansa kulman 2 kjs -kaaren
edellä olevaan silmukkaan [Kuva 1],
*kulman 2 kjs -kaareen (2 p, 3 kjs, 2 p) [Kuva 2], hy 1 s [vaikeasti havaittava silmukka] [Kuva 3],
(1 p seur. s:aan, 1 p 1 kjs -kaareen) 14 kertaa, 2 p. *
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä 1 p:tä lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 1. p:een.
Silmukkamäärä: jokaisella sivulla: 34 p.

12. Virkkaa 3 kjs [1. p] [Kuva 1], 2 p,
*kulman 3 kjs -kaareen (2 p, 2 kjs, 2 p) [P Kuva], 34 p.
Toista *–* 4 kertaa, viimeistä 3 p:tä lukuun ottamatta.
Sulje kerros ps:lla 3. kjs:aan, katkaise lanka ja päättele langanpäät.
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Silmukkamäärä: jokaisella sivulla: 38 p.

Pingota kaikki ruudut samalla tavoin kuin Winnie’s Flower -ruutu; aloita pingotus ruudun keskeltä ja
etene reunoja kohti. Älä venytä liikaa!
Keskimääräinen koko:
DK-langasta 4 mm koukulla: 23 cm
Aran-langasta 5,5 mm koukulla: 28 cm

Jatketaan yhdistämistä…
Yhdistä yksi ruutu molempien päätykaistaleiden kumpaankin päähän yliluottelupistoin.
Yhdistä näihin sivukaistaleet niin, että muodostuu suorakaide.
Vinkki: varmista ommellessasi, että kaistaleet ovat oikein päin: 1. KERROS näkyvissä ja



Original Design by Helen Shrimpton♥ Copyright © 2016♥ All Rights Reserved.

suorakaiteen keskustaan päin.

Kaistaleiden liittäminen muuhun työhön.

Tässä yhdistämisessä käytetään pintavirkattuja piilosilmukoita.

Vinkki: Vaikka normaalisti virkkaan kynäotteella, tässä yhdistämistavassa käytän veitsiotetta.

Varmista, että lanka on työn alapuolella.

Jatkuu…
Aloita mistä tahansa kulmasta niin, että työn oikeat puolet ovat ylöspäin. Virkataan vain
silmukoiden takareunaan. Työnnä koukku Alana-ruudun kulman kjs-kaaren silmukan takareunan ja
peitto-osan 2 kjs -kaareen silmukan takareunan läpi, tee langankierto ja vedä lanka molempien
silmukoiden läpi [Kuvat 1, 2, 3 ja 4].
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Työnnä koukku seuraavien kahden s:n takareunan läpi, tee langankierto ja vedä lanka kaikkien
kolmen silmukan läpi — tästä muodostui piilosilmukka.
Jatka yhdistämistä silmukoiden takareunoista seuraavaan kulmaan saakka; jätä keskimmäisen
Eileen-ruudun kulmien kjs-kaaret ja liitoskohdat yhdistämättä. [Kuvat 5 ja 6]

Vinkki: varmista, että virkkaat myös kaistaleiden 1. ja viimeisen silmukan [merkityt s:t].

Kulman viimeinen silmukka kohdistuu kaistaleen merkittyyn silmukkaan. Kun kulmat ovat
kohdillaan, myös ensimmäiset silmukat kohdistuvat oikein jatkossa. [Kuvat 7, 8 ja 9]

Osa 8 on nyt valmis.
♥Muistathan, että tämä on minun suunnittelemani malli, johon minulla on tekijänoikeudet.
Voit jakaa linkkiä sivuilleni tai Ravelryyn kenelle tahansa, voit tulostaa PDF-tiedoston omaan käyttöösi,
mutta ethän muuta mallia tai jaa sitä millään muulla tavalla.
Arvostathan ja kunnioitathan minua, niin kuin minäkin sinua.♥

Love Helen x


