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Part 3 

 
Käytössä suomalaiset virkkaustermit 
 
s silmukka puolip puolipylväs TR silmukan takareuna 
krs kerros p pylväs ER silmukan etureuna 
kjs ketjusilmukka pp pitkäpylväs KT kohovirkkaus 

silmukan takakautta 
ps piilosilmukka pp3          kolmoispylväs  

(3 langankiertoa) 
KE kohovirkkaus 

silmukan etukautta 
ks kiinteä 

silmukka 
    

     
Viittaus kuvaan on [ ] ja vastaavan kuvan numero 
 
**Toista ohje tähtien välistä vaaditut kerrat 
Näin merkitään koko sivu 
 
() Toista ohje sulkumerkkien välistä vaaditut kerrat 
 
Erikoissilmukat 
 
Standing Stich SS Itsenäinen aloitussilmukka 
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Pullea Puff: Lk, aseta koukku s:aan tai silmukoiden väliin ja vedä lenkki [viereisen 
silmukan korkeuteen ] 7 kertaa (15 lenkkiä koukulla), lk ja vedä lanka kaikkien 15 lenkin 
läpi, sulje kjs:lla. Tätä silmukkaa ei lasketa mukaan silmukkamäärään. 
Aloituspullea puff: tee kuten SS. 
 
26. Liitä lanka tekemällä SSp minkä tahansa sivun viim. puolip:een, [P1] 
*kulman p:een ( 2p, pp, 2p) [P2], p seur. s :aan, 1 kjs, hy seur. s., 
(Pullea Puff seur. s:aan, 2 kjs, hy seur. 2 s) kahdesti, 
Pullea Puff seur. s:aan, 1 kjs, hy seur. s, [P3,4,5] 
p seur. 6 s:aan, puolip seur. 3 s, ks seur. 24 s, puolip seur. 3 s, p seur. 6s, 
1 kjs, hy seur. s , 
(Pullea Puff seur. s:aan, 2 kjs, hy 2s) kahdesti, 
Pullea Puff seur. s:aan, 1kjs, hy seur. s, p seur. s:aan.* [P6,7] 
Toista * * 4 kertaa, jätä pois viim. p. 
Sulje krs ps:lla SSp:een, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkamäärä: 24 ks, 6 puolip, 18 p, 6 pulleaa puffia, 1 kulman pp / sivu 
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27. Liitä lanka tekemällä SS puolip minkä tahansa sivun viim. s:aan, [ P1 ] 
* kulman pp:een (puolip, p, puolip), puolip seur. 3s , 
tee kjs:n edestä pp seur. hypättyyn s:aan Krs 25,  
(KEks seur. pullean puffin ympäri, pp seur. 2 hypättyyn s:aan Krs 25) kahdesti, 
KEks seur. pullean puffin ympäri, pp seur. hypättyyn s:aan Krs 25, [P2,3 ] 
puolip seur. 12 s, ks seur. 18 s, puolip seur. 12 s, 
pp seur. hypättyyn s:aan Krs 25, 
(KEks seur. pullean puffin ympäri, pp seur. 2 hypättyyn s:aan Krs 25) kahdesti, 
KEks seur. pullean puffin ympäri, pp hypättyyn s:aan Krs 25, puolip seur. 3 s :aan .* [ 
P4,5 ] 
Toista ** 4 kertaa, jätä pois viim. puolip. 
Sulje krs ps:lla SSpuolip:een. 
Silmukkamäärä: 18 ks, 6 KEks, 32 puolip, 12 pp, 1 kulman p / sivu 
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28. 3 kjs [lasketaan p:ksi, p seur. s:aan, [ P1 ] 
* kulman p.een ( p, pp, p ), p seur. 13 s:aan poimien kjs:t jokaisen pp:n takaa [ P2 ,3, 4 ], 
puolip seur. 14 s:aan, ks seur. 14 s, puolip seur 14 s, p seur. 13 s:aan poimien kjs:t 
jokaisen pp:n takaa.* [ P5,6,7 ] 
Toista * * 4 kertaa, jätä pois viim. 2 p. 
Sulje krs ps:lla 3. kjs:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkamäärä: 14 ks, 28 puolip, 28 p, 1 kulman pp /sivu. 
 
 

29. Liitä lanka tekemällä SSp minkä tahansa sivun viim. s:aan, [ P1 ] 
* kulman pp:een ( p, pp, p ), p seur. 70 s:aan.* [ P2,3,4 ] 
Toista * * 4 kertaa, jätä pois viim. p. 
Sulje krs ps:lla SSp:een, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkamäärä : 72 p, 1 kulman pp / sivu. 
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Vinkki: Tämän kerroksen kulmat eivät ole symmetrisiä. 
30. Liitä lanka tekemällä SSp minkä tahansa sivun viim. s:aan, [P1] 
* 1 kjs, kulman pp:een ( p, 2 kjs, p, 1 kjs, p) [P2 ], (1 kjs, hy seur. s, p seur.s:aan) 36 
kertaa.* [P3,4 ] 
Toista * * 4 kertaa, jätä pois viim. p. 
Sulje krs ps:lla SSp:een, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkamäärä: 39 p, 38 1kjs-ketjua , 1 2kjs kulmassa /sivu 
 

 
31. Liitä lanka tekemällä SS KTks minkä tahansa sivun viim. s:aan, [ P1 ] 
* kulman kjs-ketjuun (ks, 2 kjs, ks), KTks seur. s:aan, pp3  kulman pp:een Krs 29, [ P2,3 ] 
(KTks seur. s :n ympäri, pp3 seur. hypättyyn s:aan Krs 29) 36 kertaa, KTks seur. s:n 
ympäri, pp3 kulman pp:een Krs 29, KTks seur. s:n ympäri.* [P4,5,6 ] 
Toista * * 4 kertaa, jätä pois viim. KTks. 
Sulje krs ps:lla SS KTks:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkamäärä: 2 ks, 39 KTks, 38 pp3, 1 kulman 2 kjs-ketju/sivu. 
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Vinkki: Tämän kerroksen kulmat eivät ole symmetrisiä 
32. Liitä lanka tekemällä SSp minkä tahansa sivun viim. s:aan, [P1] 
* kulman 2kjs:aan (2p, pp, 2p), p seur. 79 s:aan.* [P2,3,4] 
Toista * * 4 kertaa, jätä pois viim. p. 
Sulje krs ps:lla SSp:een, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkamäärä: 82 p, 1 kulman pp /sivu. 

 
Päättele kaikki langanpäät ja pingoita ruutu 50 cm kokoiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos teet 2 ruutua, suosittelen liittämään ne yhteen ks:lla nurjat puolet vastakkain. 
Muista tehdä kulmien pp:iin 3 ks, jotta saat tyynyysi kauniin muodon. Yhdistä ensin 3 
sivua, laita sisätyyny paikoilleen ja yhdistä  viimeinen 4. sivu. 
 
Jos teet kuten minä, päällystät vanhan tyynyn, tee se näin: Kiinnitä 1 nuppineula joka 
kulmaan ja jatka sivuille, tasoittele, kiinnitä sitten keskelle ympäri 1. osan loppuun. 
Ompele käsin pienin pistoin ompelulangalla keskusta. Sitten ompele ympyrä ja lopuksi 
reunat. Näin pala pysyy paremmin paikoillaan käytössä. 
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Kiitos, kun olit mukana tässä mini-CAL:issa. 
 
Apua ja vinkkejä saat Facebook-ryhmästäni 
 
Minusta olisi ihanaa nähdä eri versioita Sweet Carolinesta, lisääthän valmiin työsi 
kuvan albumiin Helens Hookaholics -ryhmässä. 
 
Kun seuraat verkkosivuani, pysyt ajan tasalla malleistani. 
 
Muista , että tämä on minun mallini ja suojattu tekijänoikeuslailla. 
 
Voit jakaa verkkosivuni tai Ravelry linkkiä, tulostaa PDF omaan käyttöösi, mutta älä 
muuta tai jaa sitä mitenkään. Arvostathan ja rakastat minua niin kuin minä sinua. 
 
 
 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/  

 
 

Love 

 Helen x  

 


