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Lönnrot 

Ei olisi Kalevalaa ilman Lönnrotia, mitä olisi siis Kalevala-peitto ilman Lönnrot-ruutua :). Lönnrot kokosi 

Kalevalan. Hän keräsi aineistoa lukuisilla runonkeräysmatkoillaan muun muassa runonlaulajilta ja kokosi ja 

muokkasi niistä Suomen kansalliseepoksena tunnetun Kalevalan. Tämä pala tekee kunniaa Lönnrotin 

mittavalle työlle. Keskellä oleva spiraali kertoo Lönnrotin lukuisista runonkeräysmatkoista, reunoilla olevat 

L-kirjaimet toimivat Lönnrotin signeerauksena peitolle.  



 

 

 
 
Värit 
Voit virkata palan 1-3 värillä. Yhdellä värillä virkatessa käytä kuitenkin alun 
spiraaliympyrä-osiossa kahta lankaa. Useammalla värillä virkatessa pohjavärinä toimii väri A (ohjekuvassa 
harmaa). L-kirjaimet voidaan tehdä joko samalla värillä kuin alun spiraali (väri B, ohjekuvassa valkoinen) tai 
omalla värillään (väri C, ohjekuvassa vaaleanruskea). 
 
Kalevala CAL värit Menitan Lasse langasta:   
Väri A = Graffitin harmaa 203 
Väri B = Oranssi 3309 
Väri C = Vaalea vihreä 9963 
 
 

Ohje 
 
Käytetyt lyhenteet: 
kjs  ketjusilmukka  
ps  piilosilmukka  
ks  kiinteäsilmukka  
puolip  puolipylväs 
p  pylväs (1 langankierto) 
kp  kaksoispylväs eli pitkä pylväs (2 langankiertoa) 
hy  hyppää yhden silmukan yli 
 
 
Tekijänoikeuksista: 
Minä, Sari Marttila, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, 
muokata, jakaa tai myydä tätä kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa linkin jos haluat jakaa 
ohjeen jonnekin. Voit myydä itse valmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos! 
 
 
 
  



 

 

Spiraaliympyrä 
Virkataan aluksi palan keskellä oleva spiraalimainen ympyrä. Tässä ensin pari huomiota 
spiraalin virkkaamiseen: Silmukat virkataan aina edellisen kerroksen silmukoiden 
takareunaan. Ensimmäisen kerroksen jälkeen virkataan yhdellä kerroksella aina yhdellä 
värillä kaikkiin edellisen kerroksen eri värisiin silmukoihin. Väriä vaihdettaessa jatketaan virkkaamista siitä 
kohtaa, mihin kyseisellä värillä on viime kerralla jääty. 
 
1. krs: Tee värillä B aloituslenkki (magic ring) ja virkkaaa siihen ensimmäisen kerroksen silmukat: Värillä B 

1kjs, 1ks, 1 puolip, 7 kertaa 1p. Jätä lanka odottamaan. Virkkaa vielä samaan lankalenkkiin värillä A 1kjs, 

1ks. Jätä lanka odottamaan. Kiristä aloituslenkki. (12s) 

 

Kuva 1: Virkkaa aloituskerroksessa molemmilla väreillä samaan aloituslenkkiin ensimmäisen kerroksen 
silmukat. 
 
 
  



 

 

2. krs: Värillä A jokaisen (mukaan lukien kjs) värin B silmukan takareunaan 2ks samaan 
silmukkaan. Jätä lanka odottamaan. (20s) 

 

Kuva2: Virkkaa yhdellä kerroksella aina vuorossa olevalla värillä kaikkiin edellisen kerroksen eri värisiin 
silmukoihin ja jätä sen jälkeen lanka odottamaan.  

3. krs: Värillä B 2p samaan, 2p samaan, *2p samaan, 1p*, toista *-* kerros loppuun (huomioi taas alun kjs). 
Jätä lanka odottamaan. (34s) 

4. krs: Värillä A *1ks, 1ks, 1ks, 2ks samaan*, toista *-* kerros loppuun (viimeinen toisto jää vajaaksi: 
virkkaamatta jää 1ks, 2ks samaan). Jätä lanka odottamaan. (42s) 

5. krs: Värillä B 1p, 1p, *2p samaan, 1p, 1p, 1p*, toista *-* kerros loppuun. Jätä lanka odottamaan. (52s) 

6. krs: Värillä A *2ks samaan, 1ks, 1ks, 1ks, 1ks*, toista *-* kerros loppuun (viimeinen toisto jää vajaaksi, 
tekemättä jää 1ks, 1ks, 1ks). Virkkaa vielä lopuksi värillä B 1puolip, 1puolip, 1ks, 1ps ja värillä A 1puolip, 
1puolip, 1puolip, 1p, 1p ja 1puolip samaan, 1ks, 4 kertaa ps. Voit nyt katkaista värin B langan. (kerroksessa 
nyt 64s). 
  



 

 

 

Ympyrästä neliöksi (virkataan värillä A) 

7. krs: Värillä A *1ps, 1ks, 2kjs, hy, 1puolip, 2kjs, hy, 1p, 2kjs, hy, 1kp, 5kjs, 1kp, 2kjs, hy, 
1p, 2kjs, hy, 1puolip, 2kjs, hy, 1ks, 1ps*, toista *-* yhteensä 4krt. 

8. krs: Värillä A 1kjs , *1ks (edellisen kerroksen piilosilmukkaan), 1ks (edellisen kerroksen kiinteään 
silmukkaan), 2ks seuraavaan kjs-kaareen, 2ks seuraavaan kjs-kaareen, 2ks seuraavaan kjs-kaareen, nurkassa 
samaan kjs-kaareen 2ks 3kjs ja 2ks, 2ks seuraavaan kjs-kaareen, 2ks seuraavaan kjs-kaareen, 2ks 
seuraavaan kjs-kaareen, 1ks (edellisen kerroksen kiinteään silmukkaan), 1ks (edellisen kerroksen 
piilosilmukkaan*, toista *-* yhteensä 4krt. 1ps kerroksen aloittaneeseen kiinteään silmukkaan. 

 

L-kirjaimet ja reuna 

Lopuksi virkataan reunoihin kaksi L-kirjainta. Voit virkata L-kirjaimet joko värillä B tai värillä C. Väriä 
vaihdetaan useamman kerran kunkin kerroksen aikana. Voit harkita kuljettavasi väriä B/C mukana, mutta 
siisteimmän tuloksen saa kenties katkaisemalla langan värin vaihtojen yhteydessä. Väriä vaihtaessa tee 
viimeinen läpivienti uudella värillä (eli pylvästä tehdessäsi vaihda lanka siinä kohdassa kun sinulla on kaksi 
lenkkiä koukulla, ketjusilmukan osalta vaihda lanka siinä kohdin kun teet ketjusilmukan). 

9. krs: Värillä A 4:ään seuraavaan silmukkaan 1ps, 3kjs, 6:een seuraavaan silmukkaan 1p (viimeinen pylväs 
tulee nurkassa olevaan kjs-kaareen). Värillä C 3kjs, 1p samaan kjs-kaareen edellisen pylvään kanssa. *1kjs, 
hy, 1p*, toista *-* yht. 10krt. Nurkan kjs-kaareen 1p,3kjs, 1p. 1p seuraavaan pylvääseen, *1kjs, hy, 1p*, 
toista *-* yht. 6krt, 1kjs, hy. Värillä A 7:ään seuraavaan silmukkaan 1p (viimeinen pylväs tulee nurkassa 
olevaan kjs-kaareen). Värillä C 3kjs, 1p samaan kjs-kaareen edellisen pylvään kanssa. *1kjs, hy, 1p*, toista *-
* yht. 10krt. Nurkan kjs-kaareen 1p,3kjs, 1p. 1p seuraavaan pylvääseen, *1kjs, hy, 1p*, toista *-* yht. 6krt, 
1kjs, 1ps kerroksen aloittaneeseen ketjusilmukkapylvääseen (eli 3.ketjusilmukkaan). 
 
10. krs: Värillä A 3kjs, 6:een seuraavaan silmukkaan 1p. Värillä C nurkan kjs-kaareen 2p 3kjs ja 2p. *1kjs, 1p 
kjs-kaareen*, toista *-* yht. 10krt, 1kjs, hy, 1p. Nurkan kjs-kaareen 1p, 3kjs, 1p. 1p seuraavaan pylvääseen, 
*1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 7krt. Värillä A 7:ään seuraavaan silmukkaan 1p. Värillä C nurkan kjs-
kaareen 2p 3kjs ja 2p. *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 10krt, 1kjs, hy, 1p. Nurkan kjs-kaareen 1p, 3kjs, 
1p. 1p seuraavaan pylvääseen, *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 7krt. 1ps kerroksen aloittaneeseen 
ketjusilmukkapylvääseen (eli 3.ketjusilmukkaan). 
 
11. krs: Värillä A edellisen kerroksen viimeiseen pylvääseen 3kjs. 6:een seuraavaan silmukkaan 1p. Värillä C 
1p, 1kjs, hy, 1p. Nurkan kjs-kaareen 1p 3kjs 1p. 1p seuraavaan pylvääseen, *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-
*11krt. 1kjs, hy, 1p. Nurkan kjs-kaareen 2p, 3kjs, 2p. 1p seuraavaan pylvääseen, *1kjs, 1p kjs-kaareen*, 
toista *-* yht. 7krt. Värillä A 7:ään seuraavaan silmukkaan 1p. Värillä C 1p, 1kjs, hy, 1p. Nurkan kjs-kaareen 
1p 3kjs 1p. 1p seuraavaan pylvääseen, *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 11krt. 1kjs, hy, 1p. Nurkan kjs-
kaareen 2p, 3kjs, 2p. 1p seuraavaan pylvääseen, *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 7krt. 1ps kerroksen 
aloittaneeseen ketjusilmukkapylvääseen (eli 3. ketjusilmukkaan). 

12 krs: Värillä A 3kjs, 6:een seuraavaan silmukkaan 1p. Värillä C 1kjs, 1p kjs-kaareen, 1kjs, hy, 1p. Nurkan 
kjs-kaareen 2p, 3kjs, 2p. 1p seuraavaan pylvääseen, *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 12krt, 1kjs, hy, 
1p, 1kjs. Nurkan kjs-kaareen 1p 3kjs 1p. 1kjs, hy, 1p,*1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 7krt, 1kjs, hy. 
Värillä A 7:ään seuraavaan silmukkaan 1p. Värillä C 1kjs, 1p kjs-kaareen, 1kjs, hy, 1p. Nurkan kjs-kaareen 2p, 
3kjs, 2p. 1p seuraavaan pylvääseen, *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 12krt, 1kjs, hy, 1p, 1kjs. Nurkan 



 

 

kjs-kaareen 1p 3kjs 1p. 1kjs, hy, 1p,*1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 7krt, 1kjs. 1ps 
kerroksen aloittaneeseen ketjusilmukkapylvääseen (eli 3.ketjusilmukkaan). 

13. krs: Värillä A 3kjs, 6:een seuraavaan silmukkaan 1p. Värillä C 1p kjs-kaareen, 1kjs, 1p 
kjs-kaareen, 1kjs, hy, 1p, 1kjs. Nurkan kjs-kaareen 2p, 3kjs, 2p. 1kjs, hy, 1p, *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* 
yht. 14krt. Nurkan kjs-kaareen 1kjs, 2p, 3kjs, 2p. *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 9krt. Värillä A 7:ään 
seuraavaan silmukkaan 1p. Värillä C 1p kjs-kaareen, 1kjs, 1p kjs-kaareen, 1kjs, hy, 1p, 1kjs. Nurkan kjs-
kaareen 2p, 3kjs, 2p. 1kjs, hy, 1p, *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 14krt. Nurkan kjs-kaareen 1kjs, 2p, 
3kjs, 2p. *1kjs, 1p kjs-kaareen*, toista *-* yht. 9krt. 1ps kerroksen aloittaneeseen ketjusilmukkapylvääseen 
(eli 3.ketjusilmukkaan). 

14. krs: Värillä A 3kjs. Virkkaa jokaisen edellisen kerroksen pylvään ja ketjusilmukan takareunaan 
1p. Poikkeuksena nurkkien ketjusilmukkakaaret, joissa virkkaa silmukoiden takareunaan: ensimmäiseen 
kjs:aan 1p, toiseen kjs:aan 1p, 3kjs, 1p ja kolmanteen kjs:aan 1p. 1ps kerroksen aloittaneeseen 
ketjusilmukkapylvääseen (eli 3.ketjusilmukkaan). Kullekin reunalle tulee 39 pylvästä. 


