
Tervetuloa! Kevättä on jo ilmassa! Tuskin mikään vetää vertaa sille, kun luonto 

herää jälleen henkiin pitkän talven jälkeen. Pienten hiirenkorvien, kukkien ja 

auringonvalon täyttämiä päiviä edessä! 

 Minulla on ilo ilmoittaa, että tämän juhlistamiseksi alkaa 

 

*keskiviikosta 20.4.2016 alkaen – lisätietoja alla* 

kuten olet voinut jo huomata Stylecraft Clevercrafters -sivulla ja The Official 

CCC Social Group on Facebook -ryhmässä 

*Huom! Koko CAL ilmestyy Crochetverse Facebook-sivulla ja osat julkaistaan 

Crochetverse-blogissa allaolevien tietojen mukaisesti. Yllämainitut ihanat 

ihmiset ovat ystävällisesti auttaneet minua levittämään sanaa tästä CAL:ista.* 

Tulet epäilemättä olemaan kimpun kaunein kukkanen, kun puet tämän 

kaunokaisen yllesi! <3 

Jos et ole ennen tehnyt vaatteita itse, tästä mallista on hyvä aloittaa! 

Lisäksi kokoja löytyy XXS:stä 5X:ään, ja naisellinen muotoilu sopii varmasti 

jokaiselle naiselle! 

 

https://www.facebook.com/stylecraftyarn/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=nf
http://www.facebook.com/crochetverse
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Garden-Party-Jacket-Crochet-Along-CAL-1.jpg


 

VIRALLINEN AIKATAULU: 

Tämä maksuton CAL alkaa keskiviikkona 20.4. ja kestää neljä viikkoa. Aikataulu 

on seuraava: 

Viikko 1 – 20.4.: Virkkaustiheyden tarkistus & ruudut/osa 1 

Viikko 2 – 27.4.: Ruudut/osa 2 & pingottaminen 

Viikko 3 – 4.5.: Tähän saakka tehtyjen osien kokoaminen & hihat 

Viikko 4 – 11.5.: Kellotettu helma, reunat ja viimeistely 

Jokaisesta yllämainitusta päivämäärästä tulee mainittuna keskiviikkona 

linkki, joka johtaa kyseisen osan ohjeeseen. Tämä sivu kannattaa lisätä 

kirjanmerkkeihin ja palata tälle, sillä tämä toimii hyvin 

sisällysluettelona, josta pääsee ohjeen osiin, kun ne julkaistaan. 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Untitled-design-7.jpg


Tämä CAL ja siihen liittyvät julkaisut pysyvät ilmaisina ja saatavissa myös 

aikataulutetun CAL:n päättymisen jälkeen, joten voit liittyä mukaan milloin 

tahansa tai palata tänne tarvittaessa myöhemminkin. 

Sinulla on pari viikkoa aikaa hankkia tarvitsemasi langat. Jos ostat lankasi 

verkosta, niidenkin toimituksen pitäisi onnistua tässä ajassa. AH, IHANAA 

POSTIA!!! :) 

Malli on luokiteltu KESKIVAIKEAKSI, mutta uskon, että aloittelevakin virkkaaja, 

joka on tehnyt muutaman projektin valmiiksi, pystyy tähän, kunhan asenne on 

oikea ja ohjausta saatavilla. 

Koko ohjetta ei tehdä videoksi, mutta joitakin videoita mallin erikoissilmukoista 

tai muista kriittisistä kohdista tehdään. Jokainen koko kirjoitetaan rivi riviltä, 

eikä mitään jätetä arvailujen tai arvioinnin varaan :) 

Katsotaanpas, mitä kaikkea tarvitaan! 

ENSIKSI: Määritetään, mikä koko kannattaa valita. 

PYSÄHDY HETKEKSI JA LUE SEURAAVA!!!!!!! Tätä kohtaa on ihanien 

testaajavirkkaajien avustuksella täsmennetty, jotta koon valinta 

onnistuisi helpommin. Luethan tämän läpi huolella! 

Olen yrittänyt suunnitella tämän niin, että vaate sopisi useimmille 

vartalotyypeille. Jokaisen oma (ja IHANA) vartalo vaikuttaa kuitenkin vaatteen 

lopulliseen istuvuuteen. Pituudella, selän pituudella ja muilla mitoilla on 

merkityksensä. Minusta kuitenkin tuntuu, että malli sopii lähes kaikille! 

Garden Party Jacket -ohjeessa on koot XXS/XS, S/M, L/XL, 2X/3X ja 

4X/5X. 

Mittaa itseltäsi (tai jakun saajalta) TODELLINEN vyötärönympärys (kapein 

ympärysmitta seisottaessa, mieluiten suoraan iholta (ilman paksuja vaatteita)), 

ja merkitse se muistiin. Jatketaan seuraavasti: 

Allaolevan taulukon selite: 



ENSIMMÄINEN SARAKE: Vaatteen koko. Huomaathan, että mitoitus on 

VÄLJÄ sillä jokainen koko kattaa kaksi kokoa. ÄLÄ vain valitse kokoa, jonka 

ottaisit kaupan hyllystä :) 

TOINEN SARAKE: Sinun tai vaatteen saajan TODELLINEN vyötärönympärys 

(cm), jonka juuri mittasit. 

KOLMAS SARAKE: VALMIIN VAATTEEN vyötärönympärys (cm), mitattuna 

pienien ruutujen keskeltä, rusettikiinnityksen kohdalta. 

NELJÄS SARAKE: Vaatteen mahdollinen EXTRALEVEYS  verrattuna todelliseen 

vyötärönympärykseen. Kokoalueen pienemmässä koossa väljyyttä on ENEMMÄN 

ja suuremmassa koossa vastaavasti VÄHEMMÄN.  

KOON PÄÄTTÄMINEN: Virkattu pinta, ja varsinkin tämän vaatteen 

virkkauskuvio, on HYVIN joustava. Jos oma vyötärönympäryksesi osuu kahden 

koon välille ja mietit, kumpi koko sinun kannattaisi valita, mieti: 

1. Haluatko, että vaate istuu yhtä NAPAKASTI kuin mallinukella? 

Suosittelen LÄMPIMÄSTI, että valitset PIENEMMÄN koon. 

2. Haluatko, että vaate on VÄLJÄ? Valitse silloin vyötärönympärystäsi 

vastaava koko. 

Käytetäänpä esimerkkinä minua: 

Ostan normaalisti S-kokoisia vaatteita. Vyötärönympärykseni on n. 74 cm. 

Kokoni on siis kahden koon, XXS/XS:n ja S/M:n välissä. 

Haluan, että Garden Party Jacket istuu napakasti. Olen siis valinnut PIENEMMÄN 

XXS/XS-koon. Saan VAATTEEN VÄLJYYDEN arvoksi -2,5 cm, mikä tarkoittaa, 

että vaatteeni istuu napakasti ja venyy hieman ylläni. Jos haluaisin, että vaate 

olisi väljä, olisin valinnut suuremman koon, jolloin väljyys olisi ollut +17 cm, 



koska 91 cm (S/M-kokoisen vaatteen vyötärönympärysmitta) on 17 cm 

enemmän kuin todellinen vyötärönympärykseni 74 cm. 

 

Koko: 

(Huom!: Väljä 

mitoitus) 

Sinun vyötärönympäryksesi 

(cm) 

Vaatteen lopullinen 

vyötärönympärys (cm) 
Vaatteen väljyys (cm) 

XXS/XS 61–71 71 +10 - 0 

S/M 76–89 91 +15 - +2 

L/XL 91–104 114 +23 - +10 

2X/3X 112–124 132 +20 - +8 

4X/5X 132–145 155 +23 - +10 

 

 

Kun koko on valittu, siirrytään materiaalien valintaan: 

Ohjeen suosituslanka on Stylecraftin valmistama. Siinä yhdistyvät täydellisesti 

pehmeys ja kestävyys – ominaisuudet, joita vaadin vaatteilta. En halua tuhlata 

aikaani sellaisen vaatekappaleen valmistamiseen, joka ei kestä ja näytä hyvältä 

pitkään, ja tämä lanka TODELLAKIN täyttää vaatimukset! Hankin omat lankani 

osoitteesta www.deramores.com. Yritys sijaitsee Iso-Britanniassa, mutta 

toimitus myös ulkomaille on kohtuullisen edullista ja nopeaa. Olen tilannut 

heiltä monesti (useammin kuin haluan myöntää! LOL), enkä ole koskaan 

pettynyt heidän asiakaspalveluunsa. En liity mitenkään Stylecraftiin (vaikkakin 

he ystävällisesti jakavat tätä CAL:ia!) tai Decamores-yhtiöön – olen vain heidän 

tyytyväinen asiakkaansa, ja olen varma, että sinustakin voi tulla sellainen. 

Alla on ilmoitettu jokaiseen kokoon tarvittavat lankamäärät 

http://www.deramores.com/


kokojärjestyksessä XXS/XS (S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X) 

- n. 435 (525, 625, 750, 895) metriä virkkuukoukulle 4,5–5,5 sopivaa lankaa 
korosteväriä 

 [Kuvassa: 2 (2,3,3,3) Stylecraftin Merry Go Round Starburst-väriä)  

Linkki  Deramores.com-verkkokauppaan 

- n. 595 (715, 850, 1030, 1235) metriä virkkuukoukulle 4,5–5,5 sopivaa lankaa 
pääväriä 

 [Kuvassa: 2 (3,3,4,5) Stylecraftin Special DK -lankaa Silver-väriä) 

Linkki Deramores.com-verkkokauppaan 

*HUOM: Langan metrimääriin on arvioitu virkkaukseen tarvittavan lankamäärän 
lisäksi myös 15 % ylimääräistä päättelyjä, harjoittelua ja virkkaustiheyden vaihtelua 
varten.  

- parsinneula, sakset, ruostumattomia nuppineuloja (ruutujen pingotusta varten) 

- (kiinnitykseen): 2 metriä n. 4 cm (1,5 tuumaa) leveää sopivaa nauhaa 

- nauhaan sopivaa ompelulankaa, ompeluneula 

Muiden lankojen käyttäminen: 

Haluaisitko toteuttaa Garden Party Jacket CAL:n jostain muusta langasta? Ohessa 
joitakin vinkkejä muiden lankojen valintaan: 
1. Sivulla yarnsub.com voit hakea virkkuukoukulle 4,5–5,5 sopivia lankoja (DK) ja 
hakea, löytyisikö sieltä jokin lanka, josta pidät. 
2. Käänny oman suosikkiverkkokauppasi puoleen ja hae sieltä virkkuukoukulle 4,5–
5,5 sopivia lankoja (DK) (useimmissa verkkokaupoissa tämä onnistuu) 
3. Mene suosikkilankakauppaasi ja etsi virkkuukoukulle 4,5–5,5 sopivia lankoja tai 
vyötteistä merkintää DK, 8Ply tai Light. 
 

 

Ihmetteletkö “miksei tässä mainita koukun kokoa, Crochetverse-lady?!" 

http://www.deramores.com/stylecraft-wondersoft-merry-go-round-dk
http://www.deramores.com/stylecraft-special-dk
http://l.facebook.com/?u=http%3A%2F%2Fyarnsub.com%2F&e=ATM6bRP_zjjt_HnhyqohLHZLfuQcK20ZjZPvmnyXeBUs0RdSgknk4aH-lQDcTw


Vaikka tämä voi vaikuttaa ihan hullulta, tässä on oma tolkkunsa. Ihan 

tarkoituksella en aio kertoa, mitä koukkukokoa sinun tulee käyttää. Voisin 

lyödä vetoa, että ellet ole virkannut vaatteita ennen, et ole juuri kiinnittänyt 

huomiota virkkuutiheyden tarkistamiseen mallitilkun avulla. 

Tapa on ihan ok, jos tekee huivia tai peittoa, mutta kun kyse on vaatteesta, 

mallitilkku ON TEHTÄVÄ. Ei hätää – kyse on vain kolmesta kerroksesta, ei 

mistään kauheasta, ja ohjeistan kyllä läpi koko prosessin. Ellet ole tehnyt 

mallitilkkua tätä ennen, nyt on korkea aika oppia. 

Myös tietylle virkkuukoukkukoolle sopivissa langoissa on eroa langan 

todellisessa paksuudessa. Jokaisella on lisäksi oma käsialansa - joillakin 

löyhempi ja joillakin tiukempi. Virkkuutiheys on siis määritettävä juuri näistä 

syistä. 

Nyt voin tunnustaa, että käytin 5,5 mm virkkuukoukkua oman vaatteeni tekoon. 

Tarvitset siis tämänkokoisen ja käsialastasi riippuen yhden tai kaksi pienempää 

ja suurempaa, jotta löydät sen koukun, jolla saat oikean virkkuutiheyden. 

Nyt keräämään tarvikkeita kasaan – minusta se on jo puoli hupia! 

Merkitse tämä sivu kirjanmerkkeihin ja käy tykkäämässä Crochetversen 

Facebook-sivusta, niin saat tiedon CAL-päivistä ja -julkaisuista. Olisin tosi 

iloinen, jos jakaisitte työnne Facebookissa – toivon todella, että nautitte tästä 

aluevaltauksesta virkattujen vaatteiden pariin! 

Jos huomaat valmistautuessasi, että jokin oleellinen tieto puuttuu, tai haluat 

vastauksen johonkin kysymykseesi, voit lähettää viestiä tämän blogin kautta, 

Crochetversen Facebook-sivujen kautta tai suoraan sähköpostilla osoitteeseen 

info@crochetverse.com. 

Odotan INNOLLA, että palaatte tänne 20.4. aloittamaan oman Garden Party 

Jacketinne luomisen! 

Ethän jaa sivun tietoja kopioimalla yksittäisiä osia, vaan jakamalla SUORIA 

LINKKEJÄ sivulle – kiitos sinulle, jos niin teet! Kaikki oikeudet Garden 

Party Jacketia koskeviin tietoihin ja ohjeisiin omistaa Stephanie 

Pokorny/Crochetverse. 

Rakkain lankaisin terveisin, 

https://www.facebook.com/crochetverse
https://www.facebook.com/crochetverse
mailto:Crochetversen%20Facebook


Stephanie :) 

 

 

 

 

 


