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TAPIO    – Suunnittelija: Milla Elo 

Minun ruutuni 
Ruudun inspiraation lähteenä toimi Kalevalan Tapio, metsän haltija. Metsässä itse viihtyvänä 

ihmisenä tämä toi heti mieleeni syksyisen metsän sienet ja kuusen roikkuvat oksat, sekä 

kuusen oksien lomitse pilkottavan auringon. 

CALista 
Tämä ruudun ohje on osa projektia, jossa on suunniteltu Kalevala-aiheinen virkattu torkkupeitto Suomen 100-

vuotisjuhlan kunniaksi. Yleistiedot ja linkit peiton muihin osiin löytyvät 

Arteenin blogista Kalevala CAL info -postauksesta. 

Info 
Lanka: Lasse (Menita)  

Värit: 

1. Tumma vihreä 8947 

2. Vaalea vihreä 9963 

3. Keltainen 2317 

4. Oranssi 3309 

5. Graffitin harmaa 203 

Muuta  
Pala soveltuu alkeet osaavalle.  Suosittelen pingottamaan palan virkkauksen jälkeen. 

Silmukat ja lyhenteet  
 kjs   ketjusilmukka  

 ps   piilosilmukka  

 ks   kiinteäsilmukka  

 puolip  puolipylväs 

 p   pylväs  

 pp  pitkä pylväs, kahdella langankierrolla 

 p5yht  5 pylvästä yhteen, kts. alla oleva ohje 

 

Erikoissilmukat ja -tekniikat  

 Pallosilmukka: Tämä pallosilmukka tehdään viidellä langan kierrolla.  Tee näin: langan kierto koukulle, vedä 

lanka silmukan läpi, toista neljä kertaa vetäen lanka aina saman silmukan läpi. Lopuksi vedä lanka kaikkien 

koukulla olevien lenkkien läpi. Ja sulje pallosilmukka tekemällä yksi ketjusilmukka. 

 p5yht: Langan kierto koukulle, vedä lanka seuraavan silmukan läpi, vedä lanka kahden silmukan läpi 

(=keskeneräinen pylväs). Tee vielä keskeneräiset pylväät neljään seuraavaan silmukkaan. Vedä lanka 

kaikkien koukulla olevien silmukoiden läpi. Kaikki pylväät on siis alapäästä omissa silmukoissaan ja ylhäältä 

yhdessä. 

 SS-tekniikka: Standing stitch-tekniikka, itsenäinen aloitussilmukka, joka voidaan tehdä millä tahansa 

silmukka tyypillä. Englanninkielinen ohjevideo löytyy  täältä! 

 Näkymätön liitos: Englanninkielinen ohjevideo löytyy täältä! 

 

 

https://meandyarn.com/
http://www.arteeni.fi/single-post/Kalevala-CAL-info-fi
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
https://www.youtube.com/watch?v=bsHggQGFq3A
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Vinkkejä ohjeen lukemiseen 

(…) Kaarisulkeiden väli on suppeampi, toistettava osuus reunan keskellä. Toistetaan 

kaarisulkeiden jälkeen oleva määrä.  

*…* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan tähtien jälkeen kerrottu määrä. Osuus sisältää 

yleensä useita yksittäisiä toistoja, esimerkiksi koko neliön sivun matkalta.  

 

*…** Pitää sisällään yleensä osan *…* välisestä toistosta, jolloin aloitetaan toisto * ja toistokerta lopetetaan kun ** 

tulee silmukan jälkeen. Tämän jälkeen hypätään jälkimmäisen * jälkeisiin ohjeisiin. 

 […] Hakasulkeiden väliin violetilla ja kursiivilla tekstillä on kirjoitettu neuvoja ja vinkkejä, ne auttavat sinua ohjeen 

läpi.  

{…} kerroskohtaisen ohjeen jälkeen mustilla sulkeilla on kerrottu kerroskohtainen silmukkamäärä pyöreästä palasta 

ja sivukohtainen silmukkamäärä neliöstä. 

Tekijänoikeudesta 

Minä, Milla Elo, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muokata, jakaa 

tai myydä tätä ohjekokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa blogini linkin, jos haluat ohjettani jakaa. 

Voit myydä ohjeestani itse valmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos! 
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TAPIO – ruudun ohje 
 

Aloitus: (Väri 1) 5 kjs, sulje lenkiksi 
 
1 krs:3 kjs [aloitusketju, lasketaan p:ksi] 9 p, sulje kerros ps:lla aloitusketjun 3. kjs:aan. 
 
{10 p} 
 
 
2 krs: 5 kjs [aloitusketju, lasketaan p+ 2 kjs:ksi]  , *p, 2 kjs*, toista *_* työn ympäri, sulje kerros ps:lla aloitusketjun 
3. kjs:aan. 
 
{ 10 p, 20 kjs} 
 
3 krs: (Väri 2) ps kjs-kaareen, 3 kjs [aloitusketju, lasketaan p:ksi], 2 p, *hy p, 3 p kjs-kaareen* toista *_* työn 
ympäri, suljetaan näkymättömällä liitoksella aloitusketjun 3. kjs:aan. Päättele lanka. 
 
{30 p } 
 
4 krs: (Väri 3) Tee Ss-tekniikalla pallosilmukka minkä tahansa kahden 3p ryhmän väliin, *4 kjs, pallosilmukka kahden 
3p ryhmän väliin*, toista *_* työn ympäri, 4 kjs. Sulje kerros näkymättömällä liitoksella ensimmäiseen 
pallosilmukkaan. Katkaise ja päättele lanka. 
 
{ 10 palloa, 40 kjs } 
 
5 krs: (Väri 4) Tee p5yht aloittaen minkä tahansa kjs-kaaren 3. kjs:sta SS-tekniikan pylväällä, *7 kjs, p5yht*, toista 
*_* työn ympäri, 7 kjs, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen p5yht:een.  
 
{ 10 p5yht, 70 kjs } 
 
6 krs: (Väri 2) 3 kjs [aloitusketju, lasketaan p:ksi], *7 p kjs-kaareen, p p5yht päälle*, toista *_* työn ympäri jättäen 
viimeisellä toistolla p tekemättä, sulje kerros ps:lla aloitusketjun 3. kjs:aan 
 
{ 80 p } 
 
7 krs: (Väri 4) Kjs, 3 ks, joista ensimmäinen samaan silmukkaan edellisen kerroksen päättävän ps:n kanssa, *2 
puolip, 3 p, pp, 2 pp samaan s:aan, 3 kjs, 2 pp samaan s:aan, pp, 3 p, 2 puolip**, 6 ks*, toista *_* kaksi kertaa ja 
kerran *_**, 3 ks, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 
 
{6 ks, 4puolip, 6 p, 6 pp ja 3 kjs } 
 
8 krs: (Väri 3) Kjs, 2 ks, joista ensimmäinen samaan silmukkaan edellisen kerroksen päättävän ps:n kanssa,  *4 kjs, 
ks 4. s:aan, 4 kjs, ks 3. s:aan, 4 kjs, ks kulman kjs-kaareen, 4 kjs, ks samaan kulman kjs-kaareen kuin edellinen ks, 4 
kjs, ks 3. s:aan kulmasta laskettuna [Älä hyppää vahingossa ensimmäisen s:n yli!], 4 kjs, ks 3. s:aan, 4 kjs**, 4 ks 
aloittaen 4. s:sta* [Yhteensä 4 ks keskelle sivua], toista *_* 2 kertaa ja kerran *_**, 2 ks aloittaen 4. s:sta. Sulje 
kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan kerroksen alussa. 
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{10 ks, 24 kjs, 4 kjs-kaarta kulmissa} 
 
9 krs: (Väri 1)kjs, ks samaan silmukkaan edellisen kerroksen päättävän ps:n kanssa,  (4 kjs, ks 
kjs-kaareen) [ 4. ks:n kohdalla ks 3. s:aan], toista työn ympäri niin, että kulman kjs-kaareen 
tulee vain yksi ks! Sulje kerros ps:lla aloituksen ks:aan. 
{8 kjs-kaarta, 8ks [joista yksi kulman ks] } 
 
 
10 krs: (Väri 1) 3 kjs [aloitusketju, lasketaan p:ksi], (3 p kjs-kaareen, p ks:n päälle) toista 4 kertaa, 3 kjs, *p saman 

kulman ks:n päälle kuin edellinen p, (3 p kjs-kaareen, p ks:n päälle) toista 8 kertaa, 3 kjs*, toista *_* kaksi kertaa, (3 

p kjs-kaareen, p ks:n päälle) toista 3 kertaa, 3 p . Tee näkymätön liitos aloitusketjuun ja päättele lanka.   

{33 p, 3 kjs kulmissa} 

11 krs: (Väri 5) Tee p SS-tekniikalla minkä tahansa pylvään päälle ja tee p aina p:n päälle. Kulmiin (2 p, 3 kjs, 2p) kjs-

kaareen. Tee näkymätön liitos ja päättele lanka. 

{37 p, 3 kjs kulmissa} 

 

Ja näin valmistui Kalevala CAL peiton pala nimeltä Tapio! Toivottavasti nautit sen tekemisestä! 

 

Vinkki. Voit jakaa kuvia omasta Kalevalaruudustasi sosiaalisessa mediassa #KalevalaCAL. 
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