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Mandala Madness Osa 1 

 

Tervetuloa! Tästä alkaa upea yhteinen matkamme. 

 

Oletko valmis?  Sitten ei muuta kuin menoksi...... 

 

Aloitamme tämän taipaleemme kukkasella, jonka hennot terälehdet avautuvat 

lootuksen tapaan. Muinaisessa Egyptissä Lotus symboloi aurinkoa ja luomistyötä. 

Joten aloitetaanpa mekin eräänlainen luomistyö ♥ 

 

♥ Materiaalit ja värit 

Tässä ohjeessa olen käyttänyt Scheepjes Merino Soft- lankaa ja 4mm Clover Amour 

virkkuukoukkua. 
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Suomalaiset lyhenteet käytössä. 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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Osa 1 

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. 

 

[ ] 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. 

Viittaus kerrokseen on merkitty [Krs.] ja perässsä ko. kerroksen numero. 

 

* Toista tähtimerkkien välisiä silmukoita ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä 

merkintätapaa käytetään yleensä pidemmissä toistoissa, jotka voivat sisältää 

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

merkintätapaa käytetään lyhyemmissä toistoissa. 

 

Erikoissilmukat  

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

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

Stitch -menetelmällä esim. kiinteän silmukan tai pylvään. Jos menetelmä ei ole tuttu, 

niin ole hyvä ja etsi lisätietoa internetistä. Jos et halua käyttää tätä menetelmää, niin 

aloita uusi kerros perinteisesti piilosilmukalla ja tarvittavalla määrällä ketjusilmukoita 

ks:n tai pylvään vastineeksi. 

Taite-ks:  Laita koukku seuraavan pp:n takareunasta ja edellisen kerroksen vastaavan 

silmukan takareunasta, vedä lanka molempien takareunojen läpi ja vedä lanka 

molempien lankalenkkien läpi (eli tee ks edellämainittujen silmukoiden 

takalenkkeihin, jolloin viimeksi virkattu pp taipuu kaarelle kohti aikaisempaa 

kerrosta).  

Nirkko: 3 kjs,  sulje nirkoksi piilosilmukalla ensimmäiseen silmukkaan. 

Pc - Popcorn: Virkkaa 5 p samaan silmukkaan (ensimmäisen pylvään voit tehdä joko 

”standing dc” –tekniikalla tai virkkaamalla 3 kjs),  nosta koukku pois viimeisestä 

pylväästä (jätä silmukka), siirrä se pylväsryhmän ensimmäisen pylvään ylimmän 

silmukan läpi, ota jätetty silmukka myös koukulle ja vedä läpi etupuolelle, sulje 

popcorn kjs:lla. Tätä ketjusilmukkaa jolla popcorn suljetaan ei lasketa mukaan 

popcornin jälkeen tuleviin ketjusilmukoihin.  

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

yhdistyvät yläosastaan) *Tee kaksi langankiertoa koukulle, työnnä koukku 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. 
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1. Virkkaa Magic Ring –aloituslenkkiin 16 ks. 

 

Sulje kerros ps:lla 1:een ks:ään. 

Silmukkaluku kerroksen lopussa 16.  
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2. Tee 3 kjs [korvaa ensimmäisen pylvään], 1 p samaan silmukkaan, (2 kjs, hy s, 2 p 

seuraavaan silmukkaan) toista vielä 7 kertaa, tee vielä 2 kjs.  

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäisen pylvään korvaavaan kjs-ketjun kolmanteen s:aan, 

katkaise ja päättele lanka.  

 

Silmukkaluku: 16 p, 8 x 2:n kjs-kaari 

 

 

Vinkki: Oppiaksesi virkkaamaan täydellisen nirkon, käy katsomassa opastus 

nettisivuiltani 

  



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved. 

3. Kolmas kerros virkataan aikaisempien kerrosten päälle pintavirkkauksena. 

 

Tee ks Standing Stitch –menetelmällä 1. kerroksen vapaaksi jääneeseen silmukkaan, 3 

kjs ja kiinnitä ps:lla kiinteään silmukkaan (jolla aloitit kerroksen) muodostaaksesi 

ensimmäisen nirkon [Kuva1,2,3]. 

*tee ks seuraavaan 1.krs:n vapaasen silmukkaan, 3:n kjs:n nirkko*.  

Toista *-* vielä 6 krt. 

 

Sulje kerros ps:lla kerroksen ensimmäiseen ks:ään. Katkaise lanka, vedä se läpi 

kappaleen takapuolelle ja päättele. 

 

Silmukkaluku:  8 nirkkoa.  
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4. Tee PC (popcorn) minkä tahansa pylväsparin jälkimmäiseen pylvääseen [krs.2],  

*3 kjs, hy 2 kjs ja p, tee PC jälkimmäiseen p:een.*  

Toista *-* vielä 6 krt, tee 3 kjs.  

 

Sulje kerros ps:lla PC:iin, katkaise ja päättele lanka. 

 

Silmukkaluku : 8 PC, 8 x 3:n kjs:n kaari.  
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5. Aloita tekemällä ks Standing Stitch –menetelmällä mihin tahansa 2. ja 4 krs:n kjs 

kaareen (kyllä, molemmat kjs-kaaret jäävät ks:n sisään), 

 

*tee 7 pp seuraavaan kjs-kaaret (PC jää pp eteen ja molemmat kjs-kaaret jäävät pp 

sisään), ks seuraavaan kjs-kaaret.*  

 

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

Sulje kerros ks:aan, katkaise ja päättele lanka. 

 

Silmukkaluku: 4 ks, 4 x (7 pp) ryhmää. 
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6. Tee pp Standing Stitch -menetelmällä mihin tahansa edellisen kerroksen ks:aan, 

tee vielä 4 pp samaan ks:aan, tee 3:n kjs:n nirkko [Kuva3], tee vielä 4 pp samaan 

ks:aan (yht. 9 pp:tä samassa ks:ssa). 

 

* 2 kjs, kiinnitä ps:lla työn takapuolelle edellisen kerroksen pylväsryhmän pohjaan 

[Krs.5]  [Kuva5], 2 kjs, (5 pp, 3 kjs:n nirkko, 4 pp) seuraavaan ks:aan.* 

Toista *-* vielä 2 kertaa.  

 

2 kjs, kiinnitä ps:lla työn takapuolelle edellisen kerroksen pylväsryhmän pohjaan 

[Krs.5], 2 kjs.  

 

Sulje kerros pp:een, katkaise ja päättele lanka. 

 

Silmukkaluku: 4 nirkkoreunaista 9:n pp:n ryhmää (yht. 36 pp), 8 x 2 kjs-kaarta. 
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7. Tee ks Standing Stitch menetelmällä minkä tahansa pp-ryhmän seitsemännen pp:n 

takareunaan, * TRpuolip, TRp, 3 pp (2 kjs:n väliin), hy ps, 3 pp (2 kjs väliin), TRp, 

TRpuolip, TRks, 3 kjs, hy 3 s, TRks.* 

 

Toista *-* vielä 3 kertaa.  

Sulje ps:lla ensimmäiseen ks:aan, jätä TRks huomioimatta viimeisellä toistokerralla. 

 

Silmukkaluku: 8 TRks, 8 TRpuolip, 8 TRp, 24 pp, 4 x 3 kjs.  

 

 

 

  



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved. 

8. Virkkaa 1 kjs ja ks samaan silmukkaan, ks,  

*(2 ks samaan silmukkaan, 2 ks) 3 kertaa, ks, 3 kjs, hy 3 kjs, 2 ks*.  

 

Toista *-* vielä kolme kertaa, jätä 2 ks huomioimatta viimeisellä toistokerralla. 

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

 

Silmukkaluku: 60 ks, 4 x 3 kjs. 
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9. Aloita ERpp Standing Stitch –menetelmällä minkä tahansa ryhmän ensimmäiseen 

kiinteään silmukkaan, 14 ERpp,  

*1 kjs, ks molempien silmukkaketjujen ympärille [Krs.7 ja Krs.8], kjs, 15 ERpp* 

 

Toista *-* vielä kahdesti, kjs, ks molempien silmukkaketjujen ympärille [Krs.7 ja Krs.8], 

kjs, ÄLÄ SULJE KERROSTA. 

 

Silmukkaluku: 4 ks, 60 ERpp, 8 kjs.
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10. * Tee taite-ks [katso erikoissilmukat] seuraavaan 15 pp:een, hy kjs, ks ks:aan, hy 

kjs.* 

 

Toista *-* vielä kolme kertaa. 

Sulje ps:lla ensimmäiseen taite-ks:aan, katkaise ja päättele lanka.  

 

Silmukkaluku; 60 taite-ks, 4 ks. 
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11. Tee ks Standing Stitch –menetelmällä mihin tahansa niistä neljästä ks:sta, jotka 

jäävät taite-ks-ryhmien väliin, ks nirkkoon  [Krs.6], ja ks samaan ks:aan kuin kerroksen 

ensimmäinen ks [Krs.10] [Kuva2] – huom. tällöin yhteen silmukkaan tulee ikäänkuin 

kolme uutta silmukkaa, 

 

*15 ks, (ks, ks nirkkoon, ks samaan ks:ään kuin nirkkoa edeltävä)* 

 

Toista  *-* vielä  kolme kertaa, jätä ks/nirkko/ks huomioimatta viimeisellä 

toistokerralla. 

Sulje ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

 

Silmukkaluku; 72 ks. 
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12. Vinkki: kjs-pp ryhmät sijoittuvat siten, että 4 niistä on tehty suoraan nirkon 

kohdalle ja loput 4 kahdeksannen taite-ks:an kohdalle. Kjs-pp ryhmiä tulee yhteensä 

8. 

 

Jatka samalla langalla nirkon kohdalle *(ps, 4 kjs, pp, 4 kjs, ps) samaan ks:aan, 8 ks* 

Toista * - * vielä 7 kertaa. 

 

Sulje ps:lla ensimmäiseen ps:aan, katkaise ja päättele lanka. 

 

Silmukkaluku; 64 ks, 8 pp, 64 kjs 
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13. Aloita tekemällä ks Standing Stitch –menetelmällä viidenteen ks:aan kjs-pp 

ryhmän jälkeen, 

*hy 3 ks, tee 7 pp 4:n kjs:n ketjuun, pp pp:hen, 7 pp 4:n kjs:n ketjuun, hy 3 ks, 2 ks* 

 

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

Sulje kerros ps:lla ks:aan.  

 

Silmukkaluku; 16 ks, 120 pp 
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14. *Hy ks:t. Tee p kaaren ensimmäiseen pp:een, 2 p kuhunkin seuraavaan 13 pp:een, 

1 pylväs viimeiseen pp:een.* 

 

Toista * - * vielä 7 kertaa.  

Sulje ps:lla ensimmäiseen pylvääseen. 

 

Silmukkaluku; 224 pylvästä. 

 

Vinkki: Työsi saattaa näyttää kupruiselta vielä tässä vaiheessa, mutta se tulee 

tasoittumaan kerros kerrokselta työn edetessä. 
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15. Tee KTks jokaiseen pylvääseen [Takapuolelta kohovirkattu kiinteäsilmukka ktks 

tulee edellisen kerroksen pylvään koko rungon ympäri]. 

 

Sulje ensimmäiseen KTks:aan, katkaise ja päättele lanka.  

  

Silmukkaluku; 224 KTks. 

 

Vinkki: Päättele langanpäät huolellisesti. Suosittelen että viimeisimmän kerroksen 

langat [Krs.15] päätellään esimerkiksi kerrokselle 12, jotta työn jatkaminen osassa 2 

olisi mahdollisimman helppoa. 
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Onnea, Osa 1 Mandala Madness haasteesta on nyt valmis…. 

Nähdään ensi viikolla!! 

 

Voit vapaasti jakaa kuvia edistymisestäsi ja minusta olisi myös ihanaa kuulla, jos 

sinulla on kommentteja tai kysymyksiä.  

 

Koko ja mitoitusopas 

Merino Soft 4 mm koukulla = n. 20.5 cm 

Colour Crafter 4.5 mm koukulla = n. 23 cm 

Stonewash XL 5.5 mm koukulla = n. 29 cm 


