
 

Hei, vihdoin tämä alkaa! Tervetuloa mukaan Garden Party Jacket CAL:in 

ensimmäiseen osaan! 

 

Tämän viikon teema: Virkkaustiheyden tarkistaminen ja ruudut/osa 1 

Jos tämän CAL:in “Info ja tarvikkeet” blogipostaus on jäänyt lukematta, se 

löytyy edelleen TÄÄLTÄ! 

Nimeni on Stephanie ja näytän tältä: 

 

Kuudentoista vanhana istahdin isoäitini viereen ihanalle 70-lukuiselle ruskealle 

sohvalle, jossa oli puiset käsinojat, ja hän opetti minut virkkaamaan. Arvostan tätä 
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taitoa enemmän kuin pystyn sanoin kuvaamaan, mutta olen kuitenkin varma, että te 

ymmärrätte. Olen totaalisen hurahtanut kaikkeen, mikä liittyy virkkaamiseen ja 

väreihin: aina mallien suunnittelusta ja langoista niihin ihaniin ihmisiin, joihin minulla 

on ollut ilo tutustua vuosien varrella.  

Suunnittelin ja valitsin Garden Party Jacketin ensimmäiseksi CAL:ksi koska haluan 

jakaa sen onnentunteen, minkä saan, kun pystyn käyttämään vaatteena jotain itse 

tekemääni. Olen itsenäinen suunnittelija, jota virkkausyhteisömme on tukenut 

uskomattoman paljon. Haluan jakaa tietoni teidän kanssanne. Olen varma, että myös 

itse opin teiltä samalla uutta.  

Vaikka olen suunnitellut ja virkannut lähes ikuisuuden, tämä on ensimmäinen 

suunnittelemani CAL-projekti. Toivon, että jos löydät matkan varrella epäselvyyksiä, 

ilmoitat siitä minulle mahdollisimman pian. Teen kaikkeni, jotta projekti olisi 

mahdollisimman sujuva ja nautittava. Virkkauksen tulisi olla hauskaa ja iloista, ja teen 

parhaani, jotta näin olisi! 

Tämä CAL-projekti on neliosainen. Jokainen osa on suhteellisen helppo eikä vaadi 

kovin paljon aikaa, joten toteutuksen pitäisi onnistua hyvin viikon aikana.  

Tämän viikon ohje on kaksivaiheinen: 

Vaihe 1: Koon valitseminen / Virkkaustiheys 

Vaihe 2: Kahdeksan pientä ruutua  

Vaihe 1: KOON VALITSEMINEN / VIRKKAUSTIHEYS 

TÄRKEÄÄ TIETOA KOON VALITSEMISEEN: 

Tämän projektin ennakkomainonta on saavuttanut niin suuren suosion, että 

päätin muodostaa toisen testivirkkausryhmän ohjetta testaamaan. 



Testivirkkaajat havaitsivat seuraavat asiat: 

1. Vaatteen mitoitus on väljä, koska jokainen koko kattaa kaksi 

kokonumeroa. Koon valitseminen EI siis käy vain niin, että otat sen 

koon, jonka nappaisit kaupan hyllystä. Useimmat valitsivat yhtä kokoa 

pienemmän kuin normaalisti, mutta eivät kaikki. PYSÄHDY TÄHÄN 

hetkeksi ja tarkista koon valintaan liittyvät tiedot “Info ja tarvikkeet”-

postauksesta TÄÄLTÄ 

2. Virkkausmallilla on pyrkimys löystyä sitä mukaa kun kerrosmäärä 

kasvaa. Tästä syystä myös ensi viikolla on tarkistettava, että 

virkkaustiheys on ennallaan, kun tehdään keskikokoisia ja suuria 

ruutuja. Muistutan tästä kyllä ensi viikolla ja ohjeistan, mitä tehdään. 

NYT VIRKKAUSTIHEYTTÄ TARKISTAMAAN: 

(Virkkaustiheys on virkkauksessa usein lähes kirosana! ;) ) 

TUNNUSTAN: Niin myös minulle. Kun näen tiedot virkkaustiheydestä, alan 

murista huomaamattani! Mutta… lupaan, että tämä on nopeaa ja kivutonta, 

koska vaatteen ollessa kyseessä virkkaustiheyden tarkistaminen on 

EHDOTTOMAN tärkeä. Jos peitostasi tulee vähän liian suuri, niin eihän se haittaa 

- paremminhan sen alle mahtuu kääriytymään! Jos vaatteestasi tulee liian suuri 

tai pieni, päädyt varmaan muuhunkin kuin murisemaan itseksesi! Hih!  

Jotkut pitävät vaiheittaisista ohjeista ja toiset haluavat päästä suoraan asiaan. 

Tässä julkaisussa on aluksi yksityiskohtainen ohje valokuvineen, ja lopussa 

ohjeesta lyhyt versio ilman valokuvia. Voit siis valita itse, kumpaa käytät. 

Yleensä virkkaustiheys määritetään niin, että tehdään mallikuviosta pieni osa tai 

mallitilkku ja pysähdytään mittaamaan.  

Virkkaustiheys tarkistetaan seuraavasti: 
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ENSIKSI: Virkkaa pienimmän ruudun KOLME ensimmäistä kerrosta ja pysähdy 

tarkistamaan virkkaustiheys. 

TOISEKSI: Jatka YKSI pieni ruutu valmiiksi omaa kokoasi vastaavassa koossa 

ja tarkista virkkaustiheys uudestaan.  

Itse käytin 5,5 mm virkkuukoukkua. Nyt päästään aloittamaan. 

Rullaa eteenpäin joko vaiheittaiseen tai yksinkertaistettuun ohjeeseen: 

Tee KOLME KERROSTA PIENEN ruudun ohjeella valitsemastasi langasta 

5,5 mm koukulla riippumatta siitä, minkä koon olet suunnitellut 

tekeväsi, ja palaa sitten takaisin tähän:  

Minä odottelen täällä kärsivällisesti................. 

Hei, tulit takaisin!! Ja sinulla on YKSI PIENI RUUTU tehtynä KOLMANNELLE 

KERROKSELLE saakka! Hienoa! No niin… katsotaanpas, 

mikä virkkaustiheytesi on. 

Ruutu ei ehkä välttämättä ole ihan neliön muotoinen, mutta se ei haittaa. Ensi 

viikolla, kun ruudut ovat valmiit, ohjeistan, kuinka ruudut pingotetaan neliöiksi 

niin, että ne on helppo yhdistää. Aseta testiruutu vaahtomuovialustalle tai 

taitellun pyyhkeen päälle neliön muotoon venyttämättä ja kiinnitä se 

nuppineuloilla. Aseta viivoitin kuvan mukaisesti ruudun yhden sivun 

suuntaisesti: 



  

TAVOITELEVEYS ruudulle, jota on virkattu KOLME kerrosta, on 8,3 cm (3,25 

tuumaa). Kuten huomaat, minun ruutuni on juuri oikean kokoinen. Ajattelet 

varmaan, että olen tehnyt näitä ainakin sata. Itse asiassa olen. Puolet niistä 

ehkä unissani. LOL.  

Nyt sinun ruutusi kimppuun: 

Jos ruutusi sivu on ALLE 8,3 cm (3,25 tuumaa), käsialasi on TIUKEMPI kuin 

minulla, ja sinun kannattaa tehdä uusi ruutu pykälää SUUREMMALLA 
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virkkuukoukulla. Testaa ensin 6,0 mm:n virkkuukoukkua ja mittaa uudestaan. 

Jos ruutusi leveys on 8,3 cm (3,25 tuumaa), voit jatkaa tällä koukulla. Jos ei, 

ota seuraava koukkukoko ja testaa, kunnes ruutu on oikean kokoinen.  

Jos ruutusi sivu on YLI 8,3 cm (3,25 tuumaa), käsialasi on LÖYHEMPI kuin 

minulla, ja sinun kannattaa kokeilla pykälää PIENEMMÄLLÄ virkkuukoukulla. 

Testaa 5,0 mm koukkua ja mittaa uudestaan. Jos ruutusi leveys on nyt 8,3 cm 

(3,25 tuumaa), voit jatkaa tällä koukulla. Jos ei, ota seuraava koukkukoko ja 

jatka testaamista, kunnes ruutu on oikean kokoinen. 

NYT siirrytään VIRKKAUSTIHEYSTESTIN TOISEEN VAIHEESEEN: 

Ota virkkaamasi ruutu ja tee omaa kokoasi vastaten ohjeen mukaan YKSI pieni 

ruutu valmiiksi. 

Nyt TARKISTETAAN UUDESTAAN: Kuten aiemmin mainitsin, ulommat kerrokset 

ovat luonnostaan löyhempiä kuin ensimmäiset kerrokset, ja tästä syystä 

virkkaustiheys on tarkistettava uudestaan. 

Seuraavasta taulukosta löytyvät tiedot siitä, minkä levyinen pienen ruudun tulisi 

olla kussakin koossa: 

KOKO: VALMIIN PIENEN RUUDUN LEVEYS (cm) 

XXS/XS 8,3 cm 

S/M 10,82 cm 

L/XL 12,7 cm 

2X/3X 15,2 cm 

4X/5X 16,57,8 cm 

 



Jos ruutusi leveys on PIENEMPI kuin taulukossa ilmoitettu leveys, käsialasi 

on TIUKEMPI kuin minulla, ja sinun kannattaa tehdä uusi ruutu pykälää 

SUUREMMALLA virkkuukoukulla. Jos ruutusi leveys on sama kuin taulukossa, 

voit jatkaa tällä koukulla. Jos ei, ota seuraava koukkukoko ja testaa, kunnes 

ruutu on oikean kokoinen. 

Jos ruutusi leveys on SUUREMPI kuin taulukossa ilmoitettu leveys, käsialasi 

on LÖYHEMPI kuin minulla, ja sinun kannattaa kokeilla pykälää PIENEMMÄLLÄ 

virkkuukoukulla. Jos ruutusi leveys on sama kuin taulukossa, voit jatkaa tällä 

koukulla. Jos ei, ota seuraava koukkukoko ja testaa, kunnes ruutu on oikean 

kokoinen. 

Entäpä, jos leveys on melkein oikea?! 

Älä hätäänny. 

Yritä päästä niin LÄHELLE kuin mahdollista, mutta maailma ei pysähdy, vaikket 

aivan täsmälliseen arvoon pääsisikään. (Ero saa olla enintään 0,6 cm (0,25 

tuumaa). Jos ero on suurempi, jatka oikean virkkaustiheyden testaamista.) 

Ruutujen pingottaminen voi auttaa saavuttamaan oikean koon. On parempi, 

että ruutu on hieman pienempi kuin suurempi, sillä virkkuutyö on HYVIN 

joustavaa. Pyri pääsemään mahdollisimman lähelle annettua mittaa, ja sitten 

jatketaan :)  

VAIHE 2: KAHDEKSAN PIENTÄ RUUTUA: 

Tee KAHDEKSAN pientä ruutua joko kuvallisen tai kuvattoman ohjeen mukaan. 

Valitse omaa kokoasi vastaava ohje. Eri kokonumeroissa on eri määrä 

kerroksia. Ohjeessa kerrotaan, milloin mikäkin koko tulee valmiiksi. 

Muistathan, että kaikki ohjeet on kirjoitettu seuraavassa kokojärjestyksessä: 

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



Jos esimerkiksi teet kokoa L/XL, valitse sulkujen sisältä toisena olevat tiedot. 

Tämä on tavallinen esitystapa ohjeissa, joissa on useita kokoja, joten tästä on 

sinulle hyötyä myös jatkossa! 

Virkkausohjeet: (kuvallinen versio; lyhyt versio on ohjeen lopussa) 

Ohjeessa käytetyt lyhenteet; tarkista tarvittaessa myöhemminkin 

täältä:  

aloitusPC aloitus-popcorn  PC popcorn 

hy hyppää yli ps piilosilmukka 

kjs ketjusilmukka  puolip puolipylväs 

krs kerros seur seuraava 

p pylväs  

 

*Vinkki silmukkamäärien laskemiseen: useimmat silmukkamäärät 

ilmoitetaan kolmen pylvään ryhmien määränä yhdellä sivulla. Kun 

lasket pylväsryhmiä, ota laskuihin mukaan yksi 3p-ryhmä kulmasta, 

kaikki 3p-ryhmät keskeltä ja yksi 3p-ryhmä saman sivun toisesta 

kulmasta. 

Erikoissilmukat: (useimmissa popcorn-silmukoissa on mukana 1 kjs, mutta 

tämän ohjeen popcorneissa EI ole) 

Aloitus-popcorn (aloitusPC): 3 kjs (vastaa pylvästä), 4 p samaan 

silmukkaan, irrota virkkuukoukku silmukasta. Työnnä koukku ensimmäistä 



pylvästä vastaavan ketjusilmukkaketjun kolmannen ketjusilmukan läpi ja sulje 

popcorn vetämällä silmukka tästä läpi. 

 Vasemmalla: virkkuukoukku irrotettu 

työstä ja työnnetty ensimmäistä pylvästä vastaavan ketjusilmukkaketjun 

kolmannen silmukan läpi. 

Oikealla: Sulje popcorn vetämällä silmukka ketjusilmukan läpi. 

 

Popcorn (PC): tee 5 p yhteen silmukkaan ja irrota koukku työstä. Työnnä 

koukku ryhmän ensimmäisen pylvään läpi (sekä etu- että takareunojen) ja sulje 
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popcorn vetämällä alkuperäinen silmukka tästä läpi. *Esimerkkikuvat 

yläpuolella  

Ohje alkaa tästä: 

Pieni ruutu: (Virkkaa 8 kpl oman kokosi ohjeen mukaan) Älä käännä 

työtä kerrosten välillä. Jätä alkuun ja loppuun 15 cm lankaa päättelyä 

varten. 

Jos haluat käyttää vähemmän värejä kuin ohjeessa, sinun ei tarvitse katkaista 

lankaa kerrosten välillä. Siirry vain piilosilmukoin kohtaan, josta seuraava 

kerros alkaa. 

Jos haluat käyttää enemmän värejä kuin ohjeessa, jatka liittämällä uusi lanka 

piilosilmukalla kohtaan, josta seuraava kerros alkaa. 

Aloita korostevärillä. Virkkaa 4 kjs ja yhdistä ne renkaaksi piilosilmukalla 

ensimmäiseen kjs:aan (itse työnnän koukun ketjusilmukan etu- ja takareunan 

alapuoelta - minusta se näyttää mukavammalta!): 
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1. kerros: 1 kjs (ei lasketa silmukoihin), 12 puolip aloitusrenkaaseen 

(keskustan tyhjään osaan; ei yksittäisiin ketjusilmukoihin), yhdistä ps:lla 1. 

puolip:een. (12) 

 

2. kerros: aloitusPC (*katso aiemmin esitetyt erikoissilmukoiden ohjeet ja 

kuvat) samaan silmukkaan, jolla 1. krs yhdistettiin, 1 kjs, *PC (*katso 

erikoissilmukat) seur silmukkaan, 1 kjs*, toista *-* vielä 10 kertaa, sulje ps:lla 

aloitusPC:n yläosaan (työnnä koukku samaan kohtaan kuin silloin, kun tehtiin 

ps 3 kjs:n yläosaan sulkemaan aloitusPC). Katkaise lanka ja vedä se silmukan 

läpi. (12 PC, 12 kjs-kaarta) *Ei haittaa, vaikka työ muistuttaisi kuppia tämän 

kerroksen jälkeen* 
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3. kerros: Liitä pääväri 1 ps:lla mihin tahansa 1 kjs:n kaareen (kahden 

popcornin väliin), 3 kjs (vastaa 1. pylvästä) ja (2 p, 1 kjs, 3 p, 1 kjs) samaan 1 

kjs:n kaareen, 3 p seur 1 kjs:n kaareen, 1 kjs, 3 p seur 1 kjs:n kaareen, 1 kjs, 

*(3 p, 1 kjs, 3 p, 1 kjs) seur 1 kjs:n kaareen, 3 p seur 1 kjs:n kaareen, 1 kjs, 3 

p seur 1 kjs:n kaareen, 1 kjs*, toista * - * vielä 2 kertaa, sulje kerros ps:lla 

aloitusketjusilmukoiden 3. kjs:aan. Koko XXS/XS: katkaise lanka ja vedä se 

silmukan läpi; muut koot: jatka virkkausta ohjeen mukaan. (4 kolmen pylvään 

ryhmää joka sivulla)  
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*JOS OLET TARKISTAMASSA VIRKKAUSTIHEYTTÄ, PALAA TAKAISIN 

YLÖS VALITSEMAAN OIKEAN KOKOISTA VIRKKUUKOUKKUA* 

 

 

 

4. kerros: siirry piilosilmukoin seur 2 p:n yli kulman 1 kjs:n kaareen, 3 kjs 

(vastaa 1. p:stä) ja (2 p, 1 kjs, 3 p, 1 kjs) samaan kaareen, (3 p, 1 kjs) 

jokaiseen 1 kjs:n kaareen seur kulmaan saakka, *(3 p, 1 kjs, 3 p, 1 kjs) seur 

kulmaan, (3 p, 1 kjs) jokaiseen 1 kjs:n kaareen seur kulmaan saakka*, toista * 

- *ensimmäiseen kulmaan saakka ja sulje kerros ps:lla aloitusketjusilmukoiden 

3. kjs:aan. Koko S/M: katkaise lanka ja vedä se silmukan läpi; muut koot: jatka 

virkkausta ohjeen mukaan. (5 kolmen pylvään ryhmää joka sivulla) 

5. kerros: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko L/XL: katkaise lanka ja vedä se 

silmukan läpi; muut koot: jatka virkkausta ohjeen mukaan. (6 kolmen pylvään 

ryhmää joka sivulla) 

6. kerros: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko 2X/3X: katkaise lanka ja vedä se 

silmukan läpi; muut koot: jatka virkkausta ohjeen mukaan. (7 kolmen pylvään 

ryhmää joka sivulla) 
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7. kerros: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko 4X/5X: katkaise lanka ja vedä se 

silmukan läpi. (8 kolmen pylvään ryhmää joka sivulla) 

*Huom.: Ei haittaa, vaikkeivät ruudut olisi aivan tasaisia tai suorakulmaisia. 

Toisessa osassa ruudut pingotetaan, ja se kyllä korjaa kaikki epätasaisuudet! 

 

Ohjeet: (perusohjeet ilman kuvia; yksityiskohtaisempi ohje ylempänä) 

Ohjeessa käytetyt lyhenteet; tarkista tarvittaessa myöhemminkin 

täältä:  

aloitusPC aloitus-popcorn  PC popcorn 

hy hyppää yli ps piilosilmukka 

kjs ketjusilmukka  puolip puolipylväs 

krs kerros seur seuraava 

p pylväs  

*Vinkki silmukkamäärien laskemiseen: useimmat silmukkamäärät 

ilmoitetaan kolmen pylvään ryhmien määränä yhdellä sivulla. Kun 

lasket pylväsryhmiä, ota laskuihin mukaan yksi 3p-ryhmä kulmasta, 

kaikki 3p-ryhmät keskeltä ja yksi 3p-ryhmä saman sivun toisesta 

kulmasta. 

Erikoissilmukat: (useimmissa popcorn-silmukoissa on mukana 1 kjs, mutta 

tämän ohjeen popcorneissa EI ole) 



Aloitus-popcorn (aloitusPC): 3 kjs (vastaa pylvästä), 4 p samaan 

silmukkaan, irrota virkkuukoukku silmukasta. Työnnä koukku ensimmäistä 

pylvästä vastaavan ketjusilmukkaketjun kolmannen ketjusilmukan läpi ja sulje 

popcorn vetämällä silmukka tästä läpi. 

Popcorn (PC): tee 5 p yhteen silmukkaan ja irrota koukku työstä. Työnnä 

koukku ryhmän ensimmäisen pylvään läpi (sekä etu- että takareunojen) ja sulje 

popcorn vetämällä alkuperäinen silmukka tästä läpi.  

Ohje alkaa tästä: 

Pieni ruutu: (Virkkaa 8 kpl oman kokosi ohjeen mukaan) Älä käännä 

työtä kerrosten välillä. Jätä alkuun ja loppuun 15 cm lankaa päättelyä 

varten. 

Jos haluat käyttää vähemmän värejä kuin ohjeessa, sinun ei tarvitse katkaista 

lankaa kerrosten välillä. Siirry vain piilosilmukoin kohtaan, josta seuraava 

kerros alkaa. 

Jos haluat käyttää enemmän värejä kuin ohjeessa, jatka liittämällä uusi lanka 

piilosilmukalla kohtaan, josta seuraava kerros alkaa. 

Aloita korostevärillä. Virkkaa 4 kjs ja yhdistä ne renkaaksi piilosilmukalla 

ensimmäiseen kjs:aan (itse työnnän koukun ketjusilmukan etu- ja takareunan 

alapuoelta - minusta se näyttää mukavammalta!): 

1. kerros: 1 kjs (ei lasketa silmukoihin), 12 puolip aloitusrenkaaseen 

(keskustan tyhjään osaan; ei yksittäisiin ketjusilmukoihin), yhdistä ps:lla 1. 

puolip:een. (12) 

2. kerros: aloitusPC (*katso aiemmin esitetyt erikoissilmukoiden ohjeet ja 

kuvat) samaan silmukkaan, jolla 1. krs yhdistettiin, 1 kjs, *PC (*katso 

erikoissilmukat) seur silmukkaan, 1 kjs*, toista *-* vielä 10 kertaa, sulje ps:lla 



aloitusPC:n yläosaan (työnnä koukku samaan kohtaan kuin silloin, kun tehtiin 

ps 3 kjs:n yläosaan sulkemaan aloitusPC). Katkaise lanka ja vedä se silmukan 

läpi. (12 PC, 12 kjs-kaarta) *Ei haittaa, vaikka työ muistuttaisi kuppia tämän 

kerroksen jälkeen* 

3. kerros: Liitä pääväri 1 ps:lla mihin tahansa 1 kjs:n kaareen (kahden 

popcornin väliin), 3 kjs (vastaa 1. pylvästä) ja (2 p, 1 kjs, 3 p, 1 kjs) samaan 1 

kjs:n kaareen, 3 p seur 1 kjs:n kaareen, 1 kjs, 3 p seur 1 kjs:n kaareen, 1 kjs, 

*(3 p, 1 kjs, 3 p, 1 kjs) seur 1 kjs:n kaareen, 3 p seur 1 kjs:n kaareen, 1 kjs, 3 

p seur 1 kjs:n kaareen, 1 kjs*, toista * - * vielä 2 kertaa, ps aloitus-kjs:n 

yläosaan. Koko XXS/XS: katkaise lanka ja vedä se silmukan läpi; muut koot: 

jatka virkkausta ohjeen mukaan. (4 kolmen pylvään ryhmää joka sivulla) 

*JOS OLET TARKISTAMASSA VIRKKAUSTIHEYTTÄ, PALAA TAKAISIN 

YLÖS VALITSEMAAN OIKEAN KOKOISTA VIRKKUUKOUKKUA* 

4. kerros: siirry piilosilmukoin seur 2 p:n yli kulman 1 kjs:n kaareen, 3 kjs 

(vastaa 1. p:stä) ja (2 p, 1 kjs, 3 p, 1 kjs) samaan kaareen, (3 p, 1 kjs) 

jokaiseen 1 kjs:n kaareen seur kulmaan saakka, *(3 p, 1 kjs, 3 p, 1 kjs) seur 

kulmaan, (3 p, 1 kjs) jokaiseen 1 kjs:n kaareen seur kulmaan saakka*, toista 

* - *ensimmäiseen kulmaan saakka ja sulje kerros ps:lla 

aloitusketjusilmukoiden 3. kjs:aan. Koko S/M: katkaise lanka ja vedä se 

silmukan läpi; muut koot: jatka virkkausta ohjeen mukaan. (5 kolmen pylvään 

ryhmää joka sivulla) 

5. kerros: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko L/XL: katkaise lanka ja vedä se 

silmukan läpi; muut koot: jatka virkkausta ohjeen mukaan. (6 kolmen pylvään 

ryhmää joka sivulla) 

6. kerros: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko 2X/3X: katkaise lanka ja vedä se 

silmukan läpi; muut koot: jatka virkkausta ohjeen mukaan. (7 kolmen pylvään 

ryhmää joka sivulla) 



7. kerros: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko 4X/5X: katkaise lanka ja vedä se 

silmukan läpi. (8 kolmen pylvään ryhmää joka sivulla) 

*Huom.: Ei haittaa, vaikkeivät ruudut olisi aivan tasaisia tai suorakulmaisia. 

Toisessa osassa ruudut pingotetaan, ja se kyllä korjaa kaikki epätasaisuudet! 

Tässä kaikki tältä viikolta! Toivottavasti mikään ei ollut liian vaikeaa! 

Käythän tykkäämässä Crochetversen Facebook-sivusta! Näin saat aina 

ilmoituksen, kun CAL:n seuraava osa julkaistaan!  

Palaathan tänne jälleen keskiviikkona 27.4.2016, kun toinen osa julkaistaan. 

Odotan innolla paluutasi! 

Rakkain ja lankaisin terveisin, 

Stephanie 

Crochetversen Facebook-sivu 

Crochetverse Instagramissa 

Crochetverse Ravelryssä 

Crochetverse Pinterestissä 

Crochetversen YouTube-kanava 

Crochetverse Twitterissä 

Crochetverse Etsyssä 

http://www.crochetverse.com/
http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu


Suuret ja sydämelliset kiitokset testaajaryhmälle: Nichole Chapel, Jamie 

Cowley, Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine Popowski, 

Amber Sarita & Heather Sutton 

Tämän julkaisun kaikkien tietojen ja kuvien tekijänoikeudet omistaa 

Crochetverse©2016. Ethän levitä kopioita tästä ohjeesta tai sen osista 

sähköisesti, suullisesti tai kirjallisesti. Kopioimisen sijaan saat jakaa SUORAA 

LINKKIÄ tähän julkaisuun, ja siitä olen vain kiitollinen. Voit tietenkin myydä 

tällä mallilla tekemiäsi tuotteita, jotka olet itse omin käsin valmistanut. 

Alihankkijoiden käyttö tai massatuotanto on kiellettyä. Jos myyt valmistamiasi 

tuotteita, arvostaisimme suuresti, että mainitsisit Crochetversen mallin 

suunnittelijaksi. Kiitos, että kunnioitat ohjeen toteuttamiseen vaadittavaa työtä, 

niin voimme kaikki olla luovia jatkossakin :) 

 


