
  

Mukava nähdä taas! Tervetuloa Garden Party Jacket CAL:in toiseen 

osaan! 

 

     Jos “Info ja tarvikkeet”-blogipostaus on jäänyt lukematta, se löytyy 

edelleen TÄÄLTÄ 

Jos ensimmäinen osa ”Virkkaustiheyden tarkistaminen ja ruudut/osa 1” on 

jäänyt lukematta, se löytyy edelleen TÄÄLTÄ 

Jälleen kerran erittäin suuret kiitokset mahtaville kääntäjille ahkerasta työstä 

ja CAL - Crochet A Long Group -ryhmälle uskomattomasta tuesta. Alta löydät 

linkit ohjeen eri kieliversioihin. Linkkiä napsauttamalla pääset suoraan tämän 

viikon blogitekstiin valitsemallasi kielellä! 

**PLACE HOLDER FOR TRANSLATION LINKS, DO NOT TRANSLATE** 

No niin, aloitetaan: 

Tämän viikon ohje on kaksivaiheinen: 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Garden-Party-Jacket-Crochet-Along-CAL-3.jpg
http://www.crochetverse.com/615-2/
http://crochetverse.com/636-2/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Garden-Party-Jacket-Crochet-Along-CAL-3.jpg


Vaihe 1: Ruudut / osa 2 

Vaihe 2: Pingottaminen 

VAIHE 1: RUUDUT / OSA 2 

Tällä viikolla virkkaamme loput ruudut. Työhön tarvitaan kolmea eri kokoa 

olevia ruutuja: PIENIÄ, KESKIKOKOISIA ja SUURIA. Yhteensä ruutuja tarvitaan 

13 kpl. Viime viikolla teimme niistä kahdeksan, kun virkkasimme PIENET 

ruudut. Tällä viikolla teemme neljä KESKIKOKOISTA ja yhden SUUREN ruudun. 

Keskikokoiset ja suuret ruudut tehdään virkkaamalla ensimmäisestä osasta 

tutun pienen ruudun ympärille lisäkerroksia. 

Tästä syystä tällä viikolla ohjeessa on vain yksinkertainen, kuvaton versio. Voit 

tarvittaessa tarkistaa yksityiskohtaiset ohjeet ensimmäisestä osasta TÄÄLTÄ. 

Kerrokset ovat SAMANLAISIA, joten kuvat sopivat myös keskikokoiselle ja 

suurelle ruudulle. 

Tämän viikon ohjeessa ei juurikaan ole kauniita kuvia, mutta luomme vaatteen 

“ytimen”, joten kauneus on itse asiassa omissa käsissäsi!! 

Muistathan, että kaikki ohjeet on kirjoitettu seuraavassa 

kokojärjestyksessä: 

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

Varmista, että käytät juuri VALITSEMASI KOON tietoja. Mahdollisia virheitä voi 

välttää esimerkiksi YMPYRÖIMÄLLÄ omaa kokoa koskevat tiedot :) 

SEIS! HETKINEN!! Keskustellaanpas taas VIRKKAUSTIHEYDESTÄ! Nyt, 

kun olet jo vanha tekijä, VAADIN, että keskustelemme, kuinka sitä 

http://www.crochetverse.com/636-2/


sovelletaan KESKIKOKOISIIN ja SUURIIN ruutuihin. TÄMÄ ON 

VÄLTTÄMÄTÖNTÄ!  

Vaate luodaan kuin palapeli paloista, jotka kootaan yhteen. Tästä syystä 

virkkaustiheyttä EI voi kuitata vain paria kerrosta virkkaamalla. Ai miksikö ei? 

Kun palat ommellaan yhteen, koko kappaleessa TÄYTYY olla juuri oikea määrä 

silmukoita, jotta kasaaminen onnistuu. Niinpä silmukkamäärän on PYSYTTÄVÄ 

samana kuin ohjeessa. 

Testivirkkaajat havaitsivat, että ruudut löyhentyvät kerrosmäärän kasvaessa 

kahdesta syystä. Ensiksikin virkkaajan käsiala todennäköisesti löystyy, kun malli 

tulee tutuksi. Toiseksi kyseisen mallin luonteeseen kuuluu, että virkkaus 

löystyy, kun kerrokset suurenevat. 

Näistä syistä on kiinnitettävä huomiota siihen, mikä on valittua kokoa 

vastaava tavoiteleveys ruudulle! Jokaisella ruutukoolla on taulukko, josta 

tavoiteleveydet löytyvät. Joudut ehkä vaihtamaan virkkukoukkua oikean 

leveyden saavuttamiseksi. Testivirkkaajilla virkkuukoukkujen koot vaihtelivat 

välillä 3,75–5,5 mm, ja kaikilla virkkaajilla virkkaustiheys oli silti sama. 

Virkkaajilla on todellakin erilaiset käsialat! 

ALOITETAAN KESKIKOKOISTEN RUUTUJEN TAVOITELEVEYDESTÄ: 

NÄMÄ OVAT VAIN VIRKKUUKOUKKUKOKOA KOSKEVIA SUOSITUKSIA - 

SINUN TÄYTYY VALITA ITSELLESI SELLAINEN VIRKKUUKOUKKU, JOLLA 

SAAT VIRKATTUA OIKEAN KOKOISEN RUUDUN.  

*KÄYTÄ AIVAN MINKÄKOKOISTA KOUKKUA TAHANSA, MILLÄ SAAT 

OIKEAN LEVEYDEN. VOIT ALOITTAA OIKEAN KOUKKUKOON 

HAKEMISEN SEURAAVILLA TIEDOILLA* NÄMÄ OVAT VAIN 

SUOSITUKSIA!!!! KESKIKOKOINEN RUUTU: 



XXS/XS: ÄLÄ muuta virkkuukoukkukokoa vaan käytä samaa koukkua kuin 

PIENILLE ruuduille. 

S/M: Valitse 0,5 mm pienempi koukku kuin se, jolla virkkasit PIENET ruudut. 

L/XL–5X: Valitse 1,0 tai 1,5 mm pienempi koukku kuin se, jolla virkkasit PIENET 

ruudut. 

ÄLÄ EPÄRÖI KÄYTTÄÄ KAHTA ERI KOUKKUA SAMAN RUUDUN 

VIRKKAAMISEEN! Merkitse vain muistiin, missä kohtaa vaihdoit koukun 

kokoa, niin voit toistaa saman muita KESKIKOKOISIA ruutuja virkatessasi. 

Alla olevassa taulukossa on lueteltu eri vaatekokojen KESKIKOKOISEN ruudun 

tavoiteleveydet: 

Vaatekoko Keskikokoisen ruudun tavoiteleveys (cm) 

XXS/XS 17,8 cm 

S/M 21,6 cm 

L/XL 22,9 cm 

2X/3X 25,4 cm 

4X/5X 27,9 cm 

 

VIHJE: Suuret vaatekoot: Kun ohjeessa kerrotaan, että tietyssä koossa pitää 

lopettaa virkkaaminen, tarkista taulukosta, vastaako oma ruutusi siinä 

vaiheessa kyseistä kokoa, vaikka oman kokosi ohje jatkuisikin vielä. Tämä 

välitarkistus voi pelastaa monen kerroksen purkamiselta, jos huomaat ajoissa, 

että virkkaustiheys on liian suuri tai pieni. 

Nyt KESKIKOKOISEN RUUDUN ohjeeseen: tarkista virkkaustiheys 

JOKAISEN RUUDUN JÄLKEEN! 



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 samaan silmukkaan ja irrota koukku työstä. Työnnä 

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

popcorn vetämällä alkuperäinen silmukka tästä läpi. 

Ohjeet: (Jätä aina alkuun ja loppuun 15 cm lankaa päättelyä varten) 

*Huom.: 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. 

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. 

Keskikokoinen ruutu: (Virkkaa 4 kpl) Älä käännä työtä kerrosten välillä. 

Aloita korostevärillä. Virkkaa 4 kjs ja yhdistä ne renkaaksi piilosilmukalla 

ensimmäiseen kjs:aan: 

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

ps:lla 1. puolip:een. (12) 



2. kerros: aloitusPC (*katso erikoissilmukat) 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. (12 PC, 12 kjs-kaarta) 

3. kerros: siirry ps:lla seuraavaan 1 kjs:n kaareen, 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. 

Katkaise lanka ja vedä se silmukan läpi. 

4. kerros: Liitä pääväri 1 ps:lla mihin tahansa 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. 

5. kerros: siirry ps:lla 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. 

Kerrokset 6–7: 5. kerroksen ohjeen mukaan. Koko XXS/XS: katkaise lanka ja 

vedä se silmukan läpi; muut koot: jatka virkkausta ohjeen mukaan. (8 kolmen 

pylvään ryhmää joka sivulla, leveys 17,8 cm) 

Kerrokset 8–9: 5. kerroksen ohjeen mukaan. Koko S/M: katkaise lanka ja 

vedä se silmukan läpi; muut koot: jatka virkkausta ohjeen mukaan. (10 kolmen 

pylvään ryhmää joka sivulla, leveys 21,6 cm) 



Kerrokset 10–11: 5. kerroksen ohjeen mukaan. Koko L/XL: katkaise lanka ja 

vedä se silmukan läpi; muut koot: jatka virkkausta ohjeen mukaan. (12 kolmen 

pylvään ryhmää joka sivulla, leveys 22,9 cm) 

Kerrokset 12–13: 5. kerroksen ohjeen mukaan. Koko 2X/3X: katkaise lanka ja 

vedä se silmukan läpi. (14 kolmen pylvään ryhmää joka sivulla, leveys 25,4 cm) 

Kerrokset 14–15: 5. kerroksen ohjeen mukaan. Koko 4X/5X: katkaise lanka ja 

vedä se silmukan läpi. (16 kolmen pylvään ryhmää joka sivulla, leveys 27,9 cm) 

**Tarkista jokaisen ruudun valmistuttua, että leveys on oikea. Jos 

joudut purkamaan, on mukavampi purkaa vain yksi kuin kaikki neljä :) 

Kun kaikki neljä ruutua ovat valmiit ja oikeankokoiset, siirry tekemään SUURTA 

ruutua. 

 

SUURI RUUTU: 

NÄMÄ OVAT VAIN VIRKKUUKOUKKUKOKOA KOSKEVIA SUOSITUKSIA - 

SINUN TÄYTYY VALITA ITSELLESI SELLAINEN VIRKKUUKOUKKU, JOLLA 

SAAT VIRKATTUA OIKEAN KOKOISEN RUUDUN.  

*KÄYTÄ AIVAN MINKÄKOKOISTA KOUKKUA TAHANSA, MILLÄ SAAT 

OIKEAN LEVEYDEN.  VOIT ALOITTAA OIKEAN KOUKKUKOON 

HAKEMISEN SEURAAVILLA TIEDOILLA* NÄMÄ OVAT VAIN 

SUOSITUKSIA!!!! SUURI RUUTU: 

 

XXS/XS: ÄLÄ muuta virkkuukoukkukokoa vaan käytä samaa koukkua kuin 

PIENILLE ruuduille. 



S/M: Valitse 0,5 mm pienempi koukku kuin se, jolla virkkasit PIENET ruudut. 

L/XL–5X: Valitse 1,0 tai 1,5 mm pienempi koukku kuin se, jolla virkkasit PIENET 

ruudut. 

ÄLÄ EPÄRÖI KÄYTTÄÄ KAHTA ERI KOUKKUA SAMAN RUUDUN 

VIRKKAAMISEEN!  

Allaolevassa taulukossa on lueteltu jokaisen vaatekoon SUUREN ruudun 

tavoiteleveydet kun KAIKKI KERROKSET ON TEHTY, KOLME REUNAKERROSTA 

MUKAANLUKIEN: 

Vaatekoko Suuren ruudun tavoiteleveys (cm) 

XXS/XS 39,4 cm 

S/M 43,2 cm 

L/XL 45,7 cm 

2X/3X 48,3 cm 

4X/5X 50,8 cm 

 

 

 

VÄLITARKISTUKSET:  

Ylläolevassa taulukossa olevat mitat sisältävät MYÖS 

REUNAKERROKSET. Tästä syystä ET VOI käyttää taulukkoa välitarkistuksiin 

samalla tavoin kuin KESKIKOKOISTA ruutua tehdessäsi. 



SEN SIJAAN ilmoitan TARKISTUSPISTEET suuren ruudun ohjeessa. Näissä 

pisteissä ei tarvitse saavuttaa TÄSMÄLLISTÄ mittaa. Mutta jos eroa on 0,6–

1,3 cm, voit ehkä harkita erikokoisella virkkuukoukulla virkkaamista muutaman 

kerroksen ajan, jottei ero kasva liian suureksi. Kerroksia tulee tehdä ohjeen 

ilmoittama määrä, mutta näiden tarkistuspisteiden avulla voit havaita aiemmin, 

jos virkkaustiheydessä on jotain ongelmia. 

SUUREN ruudun ohje: (1 kpl) Älä käännä työtä kerrosten välillä.  

Aloita korostevärillä. Virkkaa 4 kjs ja yhdistä ne renkaaksi piilosilmukalla 

ensimmäiseen kjs:aan: 

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

ps:lla 1. puolip:een. (12) 

2. kerros: aloitusPC (*katso erikoissilmukat) 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. (12 PC, 12 kjs-kaarta)  

3. kerros: siirry ps:lla seuraavaan 1 kjs:n kaareen, 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. 

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. 



Kerrokset 5–12: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko XXS/XS: katkaise lanka ja 

vedä se silmukan läpi ja jatka kohdasta REUNAKERROKSET; muut koot: jatka 

virkkausta tämän ohjeen mukaan. (*TARKISTUSPISTE: Kun kerros 7 on 

valmis, työn tulisi olla 16,5 cm leveä. Tee tarvittavat muutokset ja jatka 

kerrosten virkkaamista.) 

Kerrokset 13–16: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko S/M: katkaise lanka ja vedä 

se silmukan läpi ja jatka kohdasta REUNAKERROKSET; muut koot: jatka 

virkkausta tämän ohjeen mukaan. (*TARKISTUSPISTE: Kun kerros 15 on 

valmis, työn tulisi olla 27,9 cm leveä. Tee tarvittavat muutokset ja jatka 

kerrosten virkkaamista.) 

Kerrokset 17–20: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko L/XL: katkaise lanka ja vedä 

se silmukan läpi ja jatka kohdasta REUNAKERROKSET; muut koot: jatka 

virkkausta tämän ohjeen mukaan. (*TARKISTUSPISTE: Kun kerros 19 on 

valmis, työn tulisi olla 43,2 cm leveä. Tee tarvittavat muutokset ja jatka 

kerrosten virkkaamista.) 

Kerrokset 21–24: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko 2X/3X: katkaise lanka ja 

vedä se silmukan läpi ja jatka kohdasta REUNAKERROKSET; muut koot: jatka 

virkkausta tämän ohjeen mukaan. (*TARKISTUSPISTE: Kun kerros 23 on 

valmis, työn tulisi olla 45,7 cm leveä. Tee tarvittavat muutokset ja jatka 

kerrosten virkkaamista.) 

Kerrokset 25–28: 4. krs:n ohjeen mukaan. Koko 4X/5X: katkaise lanka ja 

vedä se silmukan läpi ja jatka kohdasta REUNAKERROKSET; muut koot: jatka 

virkkausta tämän ohjeen mukaan. (*TARKISTUSPISTE: Kun kerros 27 on 

valmis, työn tulisi olla 48,3 cm leveä. Tee tarvittavat muutokset ja jatka 

kerrosten virkkaamista.) 

REUNAKERROKSET: 



1. kerros: Liitä pääväri 1 ps:lla minkä tahansa kulman 1 kjs:n kaareen, 3 kjs 

(vastaa 1. pylvästä) 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. 

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

(vastaa 1. pylvästä) (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. 

3. kerros: 2. krs:n ohjeen mukaan. Kaikki koot: katkaise lanka ja vedä se 

silmukan läpi. 

Kolmen pylvään ryhmien lukumäärä ruudun sivulla kussakin koossa: 

XXS/XS: 16, S/M: 20, L/XL: 24, 2X/3X: 28, 4X/5X: 32 

Tarkista, että virkkaustiheys on oikea myös tässä ruudussa. Voit ehkä joutua 

vaihtamaan pienemmän koukun. Jos leveys on melkein oikea, voit ehkä käyttää 

pienempää koukkua vain viimeisillä kerroksilla, jotta jälki olisi hiukan 

tiukempaa. Tähän voi mahdollisesti liittyä pientä säätöä :) 

Valmista tuli! Jos kaikki ruudut ovat valmiit ja oikean kokoiset, voit taputtaa 

itseäsi olalle… ja ehkä hieroa hartiaa hieman samalla! Jihuu! Voit ottaa askeleen 

taaksepäin ja ihailla pinottujen ruutujen kauniita värejä! Aivan mahtavaa, tästä 

olen varma. Tuskin maltan odottaa, että näen kaikki ihanat väriyhdistelmät, 

jotka te kaikki luovat ihmiset olette valinneet! 

Vaihe 2: Päättely & pingottaminen 



Virkkuutiheyden tarkistuksen ohella myös tätä pidetään virkkaukseen liittyvänä 

inhokkina. Sitä se ei kuitenkaan ole ja itse asiassa se on helppoa! Minun 

mielestäni hyvän ja erittäin hyvän virkatun työn erottaa juuri huolellinen 

viimeistely. 

Kun olet saanut jonkin työn valmiiksi ja verrannut sitä ohjeessa olevaan 

kuvaan, oletko koskaan miettinyt, miksei omasi näytä aivan samalta? Voisin 

lyödä vetoa, että kyse on viimeistelystä ja pingottamisesta! Ryhdytään siis 

toimeen, niin sinunkin vaatteesi näyttää mahdollisimman viimeistellyltä! 

Ensimmäiseksi on PÄÄTELTÄVÄ KAIKKI LANGANPÄÄT. Jokaisella on oma 

tapansa, ja hyvä niin. Aion kuitenkin kertoa, kuinka minä päättelen langanpäät 

ja miksi suosittelen, että kokeilet tätä tapaa ainakin tämän jakun kohdalla. 

Muistatko, kun kerroin, että lankamäärä on arvioitu yläkanttiin? Pääsyynä oli 

tämä: pyysin sinua jättämään vähintään 15 cm päät aina aloituksessa ja kun 

katkaiset langan. 

MIKSIKÖ? Tässä on kyse vaatteesta, joka puetaan ylle, luultavasti aika usein 

(tai niin ainakin toivon!). Olet ihminen ja liikut monin tavoin. Vaatteeseesi 

kohdistuu venytystä, vetämistä ja muuta rasitusta, kun liikut päivän aikana. Jos 

et ole päätellyt langanpäitä kunnolla etkä ommellut saumoja hyvin, vaatteesi 

alkaa näyttää kuluneelta eikä se näytä hyvältä niin pitkään kuin se voisi. Käytät 

vaatteen tekemiseen aika paljon aikaa, joten hoidetaan viimeistelykin kunnolla! 

Ompele jokainen langanpää parsinneulalla silmukoiden SISÄÄN edestakaisin, 

ylös ja alas, muuttaen suuntaa ainakin kolme kertaa. Minä yritän kuljettaa 

neulaa langan säikeiden SISÄLLÄ, jotta kiinnitys olisi vielä varmempi. Jatka, 

kunnes lankaa on reilu viisi senttimetriä jäljellä. Vedä nyt ommeltua lankaa 

hieman ja katkaise se. Irrota ote ja tasoita työ. VOILA! Pieni langanpää uppoaa 

silmukoiden sisään näkymättömiin. Toista sama kaikkien muidenkin 

langanpäiden kohdalla :) 



Ja sitten pingottaminen: Kuvaamani menetelmä sopii USEIMMILLE kuiduille, 

sillä siinä ei käytetä konepesua, saippuoita eikä lämpöä. On kuitenkin tärkeää, 

että testaat menetelmää ensin YHDELLE ruudulle ja varmistat, että lopputulos 

on hyvä, ennen kuin pingotat kaikki ruudut. 

  

(Suom. huom. Yllä: Kunnolla pingotettu! Alla: Ei hyvä, yritä uudestaan!) 

Tarvikkeet: 

 RUOSTUMATTOMIA nuppineuloja (menetelmässä käytetään vettä, 

joten jos et varmista, että nuppineulat ovat ruostumattomia, 

lopputuloksena voi olla ruostetahroja! Ei kiva!) 

 jokin pingotusalusta: solumuovipatja; taiteltu pyyhe; silityslauta, johon 

on päälliskankaan alle laitettu pyyhkeitä tai mikä tahansa tasainen 

alusta, joka ei mene pilalle kostutuksesta ja nuppineulojen pistelystä    

 virkatut ruudut, joiden langanpäät on päätelty huolella 

1. Ota ruudut ja mene pesualtaan luo. Kastele ruudut VIILEÄLLÄ vedellä 

aivan märiksi. Älä hätäänny, tässä käy ihan hyvin! 

2. Poista ylimääräinen vesi ruuduista PURISTAMALLA. ÄLÄ kierrä tai 

väännä niitä yhtään. Jos ruudut ovat puristamisen jälkeen vielä hyvin 
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märät, voit poistaa ylimääräisen veden asettamalla ruudut ison 

pyyhkeen päälle ja rullaamalla pyyhkeen tiukaksi rullaksi niin, että 

ruudut ovat rullan sisällä. 

3. Pingota ruudut pingotusalustaan nuppineulojen avulla. Joudut ehkä 

tasoittelemaan ruutuja hieman, mutta ÄLÄ venytä liikaa. Tavoitteena 

on saada sivuista ja kulmista suorat. Aseta nuppineulat kulmien lisäksi 

myös muutamaan kohtaan kullekin sivulle. Varmista, ettei sivuille 

muodostu aaltoilua. Tarvitsee siis vain tasoitella ja muotoilla kevyesti 

ja kiinnittää ruudut nuppineuloilla alustaan. Toista tämä kaikille 

ruuduille. Jos venytät ruutuja liikaa, virkkaustyön 

joustavuudesta johtuen ruudut voivat venyä liian suuriksi - 

tasoittelu ja neuloilla kiinnittäminen riittää.  

4. JÄTÄ ruudut kuivumaan. Joskus, kun olen hätäinen, suuntaan 

tuulettimen niitä kohti. Yleensä jätän ruudut rauhaan yön yli. 

5. Poista nuppineulat ja tarkista, kuinka mukavan tasaisia ruudut ovat. 

Tämä saa ruutujen yhdistämisen ensi viikolla paljon helpommaksi! 

Säilytäthän ruudut kauniisti ja tiiviisti pinottuna seuraavaan viikkoon! 

Tässä kaikki! Toinen osa on valmis. Ensi viikolla vaatteemme alkaa muodostua! 

Se on mielestäni aina kaikkien mielenkiintoisin vaihe! Ensi kertaan..... 

Rakkain ja lankaisin terveisin, 

Stephanie 

Crochetversen Facebook-sivu 

Crochetverse Instagramissa 

Crochetverse Ravelryssä 

Crochetverse Pinterestissä 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse


Crochetversen YouTube-kanava 

Crochetverse Twitterissä 

Crochetverse Etsyssä 

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 :) 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

