
 

 

Lönnrot – mönster 

 

 

 

Lönnrot 

Kalevalaeposet skulle inte existera om det inte vore för Lönnrot, så vad är en Kalevalafilt utan en 

Lönnrotruta :). Lönnrot sammanställde Kalevala. Han samlade material både från runsångare och under 

sina otaliga poesiresor. Han samlade och redigerade materialet till eposet om det finska folket, och det 

kallas för Kalevala. Denna ruta visar respekt för hans enorma arbete. Spiralen i mitten beskriver Lönnrots 

resor och runt sidorna finns det bokstaven L, som en signatur för Lönnrot.  



 

 

Om CALen 
Denna virkade ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en virkad filt som 
är baserad på Kalevalamytologin. Den har skapats som en tribut för att ära Finlands 100 
år av självständighet. Allmän information och länkar till alla mönster på rutor som ingår 
i filten hittas i Kalevala Cals informationstext på bloggen: www.arteeni.fi/kalevalacal-en 

 
 
Färger 
Du kan virka denna ruta med 1–3 färger. Om du virkar med en färg så använd två garn till spiralen. Om du 
använder flera färger, så är bottenfärgen färg A (på instruktionsbilderna mörkgrå). Bokstäverna L kan 
antingen göras med den andra spiralfärgen (färg B, orange i instruktionerna) eller sin egen färg (färg C, 
olivgrön i instruktionerna).  
 
Kalevala CAL färger, Menita Lasse garn:   
Färg A = Dark grey 203 
Färg B = Orange 3309 
Färg C = Olive green 9963  
 
  

Mönster 
 
Förkortningar: 
lm luftmaska 
lmb luftmaskbåge 
sm smygmaska 
fm  fastmaska 
hst  halvstolpe 
st stolpe (ett omslag) 
dst dubbelstolpe (två omslag) 
hö hoppa över en maska 
 
 
Spiral 
Först virkar du en spiral I mitten av arbetet. Här är några noteringar om hur du virkar en spiral:  
Virka alltid i bakre maskbågen på maskorna i föregående varv. Efter det första varvet: virka ett varv i en färg 
i maskorna av en annan färg på föregående varv. När du byter färg så fortsätt från där du sist stannade med 
den färgen. 

Varv 1: Magisk ring med färg B: 1 lm, fm, hst, 7 st. Lämna garnet väntande. Virka i samma ring med färg A: 1 
lm, fm. Lämna garnet väntande. Dra åt ringen. (12 m) 
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Bild1: I början så virkas båda färgerna i samma magiska ring. 

Varv 2: Med färg A i bakre maskbågen på varje maska i färg B (lm inkluderad): 2 fm i samma m. Lämna 
garnet väntande. (20 m) 

 



 

 

 

Bild 2: På ett virkat varv, med hur färgen byts, i alla olika färger på maskorna på föregående varv och garnet 
lämnas väntande.  

Varv 3: Färg B. 2 st i samma m, 2 st i samma m, *2 st i samma m, st i nästa m*, upprepa *-* till slutet av 
varvet (återigen, notera lm i början). Lämna garnet väntande. (34 m) 

Varv 4: Färg A. * 3 fm, 2 fm i samma m*, upprepa *-* till slutet av varvet (uteslut de sista m: fm, 2 fm i 
samma m). Lämna garnet väntande. (42 m) 

Varv 5: Färg B. 2 st, *2 st i samma m, 3 st*, upprepa *-* till slutet av varvet. Lämna garnet väntande. (52 m) 

Varv 6: Färg A. *2 fm i samma m, 4 fm*, upprepa *-* till slutet av varvet (uteslut de sista m: 3 fm. Med färg 
B gör 2 hst, fm, sm och med färg A gör 3 hst, st, st och hst i samma m, fm, 4 sm. Färg B kan nu klippas av. 
(totalt 64 m). 

 

Cirkel till fyrkant (virka med färg A) 

Varv 7: Färg A. *sm, fm, 2 lm, hö 1 m, hst, 2 lm, hö 1 m, st, 2 lm, hö 1 m, dst, 5 lm, dst, 2 lm, hö 1 m, st, 2 
lm, hö 1 m, hst, 2 lm, hö 1 m, fm, sm* upprepa *-* totalt 4 gånger. 

Varv 8: Färg A. 1 lm, *fm (i sm på föregående varv), fm (i fm på föregående varv), 2 fm i lmb, 2 fm i nästa 
lmb, 2 fm i nästa lmb, (2 fm, 3 lm, 2 fm) i lmb i hörnet, 2 fm i lmb, 2 fm i nästa lmb, 2 fm i nästa lmb, fm (i 
fm på föregående varv), fm (i sm på föregående varv) *, upprepa *-* totalt 4 gånger. Slut varvet med en sm 
i fm i början av varvet.  



 

 

 

Bokstaven L och kanten 

Till sist, virka två ”L” för att rama in rutan. Du kan använda antingen färg B eller färg C. 
Färgerna kommer att bytas flera gånger på varje varv. Du kan om du vill ha en färg som löper innanför 
maskorna när du virkar den andra, men det snyggaste resultatet kan vara att klippa garnet vid varje 
färgbyte. Vid färgbyte så gör det sista genomdraget med den nya färgen (om du gör en stolpe, så byter du 
garn när du har två omslag på nålen, och gör du lm så byter du färg när du gör luftmaska).  

Varv 9: Färg A: Sm i nästa 4 m, 3 lm, st i nästa 6 m (den sista i lmb i hörnet). Färg C: 3 lm, st i samma lmb 
som den föregående. *1 lm, hö 1 m, st*, upprepa *-* totalt 10 gånger. (St, 3 lm, st) i lmb i hörnet. St, *1 lm, 
hö 1 m, st*, i samma lmb som den föregående. *1 lm, hö 1 m, st*, upprepa *-* totalt 10 gånger. (St, 3 lm, 
st) i lmb i hörnet. St, *1 lm, hö 1 m, st*, upprepa *-* totalt 6 gånger, 1 lm, slut varvet med en sm i den 3e 
lm. 

 
Varv 10: Färg A: 3 lm, st i nästa 6 m. Färg C: (2 st, 3 lm, 2 st) i lmb i hörnet. *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* 
totalt 10 gånger, 1 lm, hö 1 m, st. (St, 3 lm, st) i lmb i hörnet. St, *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 7 
gånger. Färg A: St i nästa 7 m. Färg C: (2 st, 3 lm, 2 st) i lmb i hörnet. *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 10 
gånger, 1 lm, hö 1 m, st. (St, 3 lm, st) i lmb i hörnet. St, *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 7 gånger. Slut 
varvet med en sm i 3e lm. 

 
Varv 11:  Färg A: 3 lm i sista st på föregående varv. St i nästa 6 m. Färg C: St, 1 lm, hö 1 m, st. (St, 3 lm, st) i 
lmb i hörnet. St, *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 11 gånger. 1 lm, hö 1 m, st. (2 st, 3 lm, 2 st) i lmb i 
hörnet. St, *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 7 gånger. Färg A: St i nästa 7 m. Färg C: St, 1 lm, hö 1 m, st. 
(St, 3 lm, st) i lmb i hörnet. St, * 1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 11 gånger. 1 lm, hö 1 m, st. (2 st, 3 lm, 2 
st) i lmb I hörnet. St, *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 7 gånger. Slut varvet med en sm i 3e lm.  

Varv 12: Färg A: 3 lm, st i nästa 6 m. Färg C: 1 lm, st i lmb, 1 lm, hö 1 m, st. (2 st, 3 lm, 2 st) i lmb i hörnet. St, 
*1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 12 gånger, 1 lm, hö 1 m, st, 1 lm. (St, 3 lm, st) i lmb i hörnet. 1 lm, hö 1 
m, st. *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 7 gånger, 1 lm, hö 1 m. Färg A: St i nästa 7 m. Färg C: 1 lm, st i lmb, 
1 lm, hö 1 lm, st. (2 st, 3 lm, 2 st) i lmb i hörnet. St, *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 12 gånger, 1 lm, hö 1 
m, st, 1 lm. (St, 3 lm, st) i lmb i hörnet. 1 lm, hö 1 m, st, *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 7 gånger, 1 lm. 
Slut varvet med en sm i 3e lm.  

Varv 13: Färg A: 3 lm, st i nästa 6 m. Färg C: st i lmb, 1 lm, st i lmb, 1 lm, hö 1 m, st, 1 lm. (2 st, 3 lm, 2 st) i 
lmb i hörnet. 1 lm, hö 1 m, st, *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 14 gånger. (1 lm, 2 st, 3 lm, 2 st) i lmb i 
hörnet. *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 9 gånger. Färg A: St i nästa 7 m. Färg C: St i lmb, 1 lm, st i lmb, 1 
lm, hö 1 m, st, 1 lm. (2st, 3 lm, 2 st) i lmb i hörnet. 1 lm, hö 1 m, st, *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 14 
gånger. (1 lm, 2 st, 3 lm, 2 st) i lmb i hörnet. *1 lm, st i lmb*, upprepa *-* totalt 9 gånger. Slut varvet med 
en sm i 3e lm.  

Varv 14: Färg A: 3 lm. Virka st i bakre maskbågen i alla st och lmb på föregående varv. Utom i lmb i hörnet, i 
bakre maskbågen på lm som följer: St i första lm, (st, 3 lm, st) i andra lm och st i den tredje lm. Slut varvet 
med en sm i 3e lm. Det blir 39 st på varje sida.  

 


