
 

Tällä viikolla uskallan jo varmaankin kutsua teitä ystäviksi :) Tervetuloa Garden 

Party Jacket CAL:in kolmanteen osaan, ystävät!  

 

Tämän viikon teema: Tähän saakka virkattujen osien kokoaminen & 

hihat 

Jos "Info ja tarvikkeet" -postaus on jäänyt lukematta, se löytyy TÄÄLTÄ 

Jos "Osa 1: Virkkaustiheyden tarkistus & neliöt/osa 1" on jäänyt lukematta, se 

löytyy TÄÄLTÄ 

Jos "Osa 2: Neliöt/osa 2 & pingottaminen " on jäänyt lukematta, se 

löytyy 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** 

http://www.crochetverse.com/615-2/
http://crochetverse.com/636-2/
http://www.crochetverse.com/684-2/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Garden-Party-Jacket-Crochet-Along-CAL-4.jpg


 

 

 

No niin, aloitetaan: 

Tämän viikon ohje on kaksivaiheinen: 

Vaihe 1: Tähän saakka virkattujen osien yhdistäminen 

Vaihe 2: Hihat 

STEP 1: TÄHÄN SAAKKA VIRKATTUJEN OSIEN YHDISTÄMINEN 

Opetan teille aluksi käyttämäni ompelumenetelmän. Sitten yhdistämme ruudut 

tällä menetelmällä. Aiemmin vaatimani pitkät langanpäät ja niiden huolellinen 

päättely palvelevat samaa tarkoitusta kuin ruutujen huolellinen ompelu - haluan 

varmistaa, että ruudut kiinnittyvät toisiinsa kunnolla. Haluan varmistaa, että 

näytät tässä kauniissa jakussa huolitellulta! 

Tarvikkeet: 

 kaikki virkkaamasi ruudut 

 parsinneula  

 ruutujen uloimman kerroksen väristä lankaa 

Tämä ohje on MATEMAATTISESTI SUUNNITELTU, joten aina, kun ompelet 

ruudun toiseen, ruutujen silmukat vastaavat toisiaan TÄYDELLISESTI: 

ketjusilmukkaketju vastaa ketjusilmukkaketjua ja pylväs pylvästä. Yritin todella 

tehdä tästä teille mahdollisimman helppoa. Toivottavasti onnistuin! 



Aloita ottamalla esiin kaksi pientä (A) ruutua. Varmista, että molemmat ovat 

OIKEA PUOLI ylöspäin. Kukan popcorn-silmukoiden tulisi pullistua sinua kohti ja 

silmukoiden oikean puolen tulisi olla ylöspäin. Aseta ruudut vierekkäin. Ota n. 

60 cm pitkä pätkä ruutujen ulommaisen kerroksen väristä lankaa ja pujota se 

neulansilmään. 

Ompelemme ruudut yhteen käyttäen tekniikkaa, jota kutsun ”kaksipuoleiseksi 

tikapuupistoksi” (double sided ladder stitch). 

ÄLÄ ANNA TÄMÄN KOHDAN HÄMMENTÄÄ! Lyhyesti sanottuna ompelemme 

käyttäen vain silmukan etureunoja sik-sakkina oikealta vasemmalle, 

vasemmalta oikealle, ensin alhaalta ylös. Sitten ruudut käännetään ympäri ja 

sama toistetaan ruutujen takapuolella silmukan takareunoille. Seuraavassa 

tämä kuvataan yksityiskohtaisesti, mutta ajattelin, että yhteenvedosta voisi olla 

apua. 

***ETHÄN OMPELE NIIN TIUKKAAN, ETTÄ VIRKATUN PINNAN LUONNOLLINEN 

JOUSTAVUUS KÄRSII. TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ ERITYISESTI NYT, KUN TEEMME 

VAATETTA, JONKA TÄYTYY JOUSTAA KEHON LINJOJEN MUKAAN*** 

Aloitetaan oikeanpuoleisesta ruudusta (jos olet vasenkätinen, niin teet 

varmaankin päinvastoin). Työnnä neula kulmassa olevan 1 KJS -KAAREN 

SILMUKAN ETUREUNAN ALI (työssä päällimmäisenä näkyvän ja itseäsi 

lähempänä olevan) OIKEALTA VASEMMALLE. Jatka toisen ruudun vastaavan 

kulmasilmukan etureunan ali, OIKEALTA VASEMMALLE, kuten kuvassa. Vedä 



lankaa silmukoiden läpi, kunnes jäljellä on n. 15 cm.  Lankaa ei tarvitse vielä 

vetää tiukalle.  

Työnnä neula seuraavaksi saman ruudun seuraavan pylvään (juuri äskeisen 

1 kjs:n yläpuolella) ETUREUNAN ali vasemmalta oikealle. Jatka työntämällä 

neula oikeanpuoleisen ruudun vastaavan pylvään etureunan ali vasemmalta 

oikealle.  

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12948609_10209041539143589_2119197894_o.jpg


 

Jatka työntämällä neula tämän pylvään yläpuolella olevan pylvään etureunan ali 

ja edelleen vasemman ruudun vastaavan pylvään etureunan ali. Jatka ompelua 

edestakaisin, vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle, kunnes olet 

ommellut yläkulman 1 kjs:n kaaret yhteen. Varot, ettet vedä lankaa liian 

tiukalle, jottei työ mene ruttuun. 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12946976_10209041589864857_1562789951_o.jpg
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12980909_10209041703387695_1351845723_o.jpg


Tällä tavalla ompeleesta tulee tasainen ja pitävä, eikä ruutujen väliin jää 

minkäänlaista harjannetta. Ellen olisi ottanut kuvaa noin viiden sentin päästä, 

saumaa tuskin huomaisi! ;) 

Ja nyt tuplavarmistetaan! Käännä yhdistetyt ruudut ympäri niin, että NURJA 

PUOLI on ylöspäin. Huomaathan, että jäljellä ovat silmukoiden takareunat? 

(Tähän astihan ompelimme vain ETUREUNOJA.) 

Pelataan varman päälle ja käydään läpi sauman kohdalla olevien silmukoiden 

takareunat SAMAA menetelmää käyttäen: poimien jäljellä olevat silmukoiden 

reunat oikealta vasemmalle (vasenkätiset päinvastoin!) ja sitten vasemmalta 

oikealle. TÄSMÄLLEEN samoin kuin etupuolelta, mutta nyt työskentelemme 

ylhäältä alas. Ompele silmukka silmukalta aloittaen 1 kjs -kaarien 

yhdistämisestä. Allaolevassa kuvassa on tilanne, kun sauman takaosakin on 

käsitelty.  
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Tämän jälkeen voit päätellä ommellankojen alku- ja loppupäät samalla tavoin 

kuin ruutujen kohdalla tehtiin. 

Yhdistämme seuraavaksi tällä menetelmällä kaikki ruudut allaolevan ohjeen 

mukaan. 

Tämä ohje on periaatteessa palapeli, josta oikein kokoamalla muodostuu vaate. 

Pienimpien ruutujen leveys on puolet keskikokoisten ruutujen leveydestä ja 

neljäsosa suurten leveydestä. Tämä pätee kaikkiin vaatekokoihin. 

Allaoleva taulukko kertoo kolmen pylvään ryhmien määrän jokaisen 

ruudun YHDELLÄ sivulla kussakin ruutu- ja vaatekoossa: Kolmen pylvään 

ryhmien kokonaismäärän yhdellä sivulla saat laskemalla mukaan molemmista 

kulmista yhden ryhmän ja kaikki ryhmät sivulta. Vertaa lukumäärää taulukkoon. 

  

Vaatteen koko 

  

  

  

  

Ruudun koko XXS/XS S/M L/XL 2X/3X 4X/5X 

(A) Pieni 4 5 6 7 8 

(B) 

Keskikokoinen 
8 10 12 14 16 

(C) Suuri 16 20 24 28 32 

 

Aseta kaikki ruudut oikea puoli ylöspäin niin, että pylväät ovat kohdistettuina 

pylväisiin ja ketjusilmukkakaaret ketjusilmukkakaariin. Kun olet varmistanut yllä 

olevasta taulukosta, että kolmen pylvään ryhmiä on oikea määrä, voit jatkaa 

vaiheeseen 1. 



Vaihe 1: Ompele PIENET ruudut (8 kpl) yhdeksi nauhaksi. Kuten huomaat, 

minun ruutujeni keskukset ovat eriväriset, koska käytin moniväristä lankaa. 

Minulta menikin ennen ompelua hetki sommitellessa, kunnes löysin mieleiseni 

järjestyksen. 

 

Vaihe 2: Ompele kaksi KESKIKOKOISTA ruutua toiselta puolelta toisiinsa niin, 

että ne muodostavat kahden ruudun kokoisen suorakulmion. Tee samoin 

lopuille kahdelle KESKIKOKOISELLE ruudulle. Tässäkin jouduin hieman 

sommittelemaan monivärisen langan vuoksi. 
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Vaihe 3: Aseta kahdesta KESKIKOKOISESTA ruudusta muodostunut kappale 

SUUREN ruudun vasemmalle puoliskolle nurjat puolet vastakkain ja ompele ne 

kiinni toisiinsa. Aseta toinen kahden KESKIKOKOISEN ruudun muodostama 

kappale SUUREN ruudun oikeaan reunaan ja ompele se paikalleen. Näin 

muodostuvat olkasaumat.  

 

Vaihe 4: Ompele vasemman keskikokoisista ruuduista koostuvan paneelin 

alemman ruudun vasen reuna suuren ruudun 8 (10,12,14,16) kolmen pylvään 

ryhmään. Näin muodostuu aukko kädelle. Tee samoin oikeanpuoleisen 

keskikokoisista ruuduista muodostuvan paneelin alaruudun oikealle reunalle ja 

suuren ruudun 8 (10,12,14,16) kolmen pylvään ryhmälle. Näin muodostuu 

aukko toiselle kädelle. **Kun ompelet keskikokoisen ruudun yläkulman suuren 

ruudun keskikohtaan, ompele kulman 1 kjs:n kaaren lisäksi myös seuraava 

pylväs kiinni suureen ruutuun. Tästä tulee vaatteen kainalokohta ja ellei näin 

tehtäisi, tähän kohtaan jäisi aukko. 
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Vaihe 5:  

HUOM!: 

Olemme yrittäneet saada vaatteen sopivaksi mahdollisimman monelle 

käyttäen lukuisten kokotaulukoiden keskiarvoja. On tunnettu tosiasia, 

että olemme hyvin erilaisia! Erityisesti suurissa kokonumeroissa on 

tavallista, että kun naisen selän leveys kasvaa, pituus kasvaa vain 

vähän. Luotamme, että virkatulle työlle ominainen joustavuuden 

lisääntyminen virkatun työn koon kasvaessa auttaa meitä tässä, ja 

voimme säilyttää vaatteen ”matemaattisen palapelin” luonteen. JOTEN: 

Joudut ehkä tiivistämään kasaan 8 pienen ruudun muodostamaa nauhaa tai 

venyttämään keskikokoisia/suurta ruutua kohdistaessasi ommelta. Kun vaate 

on yllä, suuri ruutu joustaa selän mukaan. Voit lukea lisää vihjeitä seuraavasta 

postauksesta: 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160331-085948.jpg


VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ 

Postaus on saatavilla koko CAL:n ajan, ja sitä myös päivitetään! Merkitse se 

kirjanmerkkeihin ja seuraa sitä. 

 

Yhdistä vaiheessa 1 tehty kahdeksan pienen ruudun nauha kahden 

keskikokoisista ruuduista muodostetun etupaneelin ja suuren ruudun 

alareunoihin.  

 

Käytä hetki tässä kohtaa kaikkien langanpäiden päättelyyn. Arvostat sitä kyllä 

lopussa! 

VAIHE 2: HIHAT 

http://crochetverse.com/tips-tricks/
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160331-090004.jpg


Usko tai älä, olemme suunnilleen puolivälissä! Nyt luodaan nuo ihanat pienet 

holkkihihat. Muistatko, kun kerroin, että lankamäärät on annettu yläkanttiin? 

Tässä on siihen toinen syy. Voit lisätä lyhyisiin hihoihin lisäkerroksia, jos haluat. 

Hihassa ei sinällään ole mitään muotoiluja. Se virkataan vain kerroksina 

aukkoon, joka muodostui, kun ruudut ommeltiin yhteen. Jos haluat lisätä 

kerroksia, huomaathan, että hihasta tulee kimonohiha pituuden kasvaessa - ei 

siis muotoiltu hiha. Tämä vain muistutuksena, jotta tiedät, mitä odottaa :) 

ÄLÄ HÄTÄÄNNY KAINALON TAI OLKASAUMAN ALUEEN SUHTEEN: 

Tässä kuva kainalosta: 



 

(Suom. huom. LARGE BACK = suuri ruutu, takakappale, Upper Medium = 

ylempi keskikokoinen ruutu, Lower Medium = alempi keskikokoinen ruutu) 

Kun tulet ensimmäisellä hihakerroksella kainalon kohtaan, tee näin: 

1. virkkaa 3 p ylemmän keskikokoisen ruudun (merkitty sinisellä) kulman 

3p-ryhmän toiseen pylvääseen  
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2. virkkaa 1 kjs, sitten 3 p suuren ruudun (merkitty oranssilla) 

ensimmäisen vapaana olevan 3p-ryhmän toiseen pylvääseen 

3. hihaa ei virkata alemman keskikokoisen ruudun (merkitty violetilla) 

mihinkään 3p-ryhmään 

Kun etenet olkasauman kohtaan hihan ensimmäisellä kerroksella, virkkaa 3 p 

suuren ruudun kulman 3p-ryhmän toiseen pylvääseen, 1 kjs, 3 p ylemmän 

keskikokoisen ruudun yläkulman toiseen pylvääseen. Älä virkkaa sauman 

kohtaan.  

Hihat: ÄLÄ KÄÄNNÄ TYÖTÄ KERROSTEN VÄLILLÄ 

1. kerros: Aloita työn ulkopuolelta niin, että hiha-aukko osoittaa sinusta pois 

päin. Liitä päävärinen lanka piilosilmukalla työhön 3p-ryhmän toiseen 

pylvääseen lähellä ylemmän keskikokoisen ruudun keskikohtaa (kts. kuva alla), 

3 kjs (vastaa ensimmäistä pylvästä), 2 p samaan silmukkaan, 1 kjs, *3 p 

jokaisen 3p-ryhmän toiseen pylvääseen, 1 kjs*, toista *–* ympäri, 1 ps 

kolmanteen ketjusilmukkaan.  



 

Kun ensimmäinen kerros on valmis, laske kolmen pylvään ryhmät. Niitä pitäisi 

olla seuraavasti: 

3p-ryhmien määrä: 

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

Jos määrä ei täsmää, tarkista kainalon ja olkasauman kohdat, sillä virhe on 

todennäköisimmin siellä. 

2. kerros: Siirry piilosilmukoin ensimmäisen 3p-ryhmän toiseen pylvääseen, 

3 kjs (vastaa ensimmäistä pylvästä), 2 p samaan silmukkaan, 1 kjs, *3 p 

jokaisen 3p-ryhmän toiseen pylvääseen, 1 kjs*, toista *–* ympäri, 1 ps  

kolmanteen ketjusilmukkaan. Koot XXS/XS, S/M, L/XL: katkaise lanka toisen 

kerroksen jälkeen ja jatka kohdasta REUNAKERROS. Muut koot: Jatka tämän 

ohjeen mukaan. 
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Kerrokset 3–4: Kuten 2. kerros. Katkaise lanka ja siirry kohtaan 

REUNAKERROS. 

HIHAVAIHTOEHTO: Jos haluat pidemmät hihat, älä katkaise lankaa vaikka 

ohje niin ehdottaakin. Jatka toisen kerroksen ohjeen mukaan niin monta 

kerrosta kuin haluat. Sovita välillä, jotta tiedät, milloin lopettaa. Merkitse 

kerrosten määrä muistiin toista hihaa varten. Huomaathan, että hihoista tulee 

kimonohihan tyyliset. Kun pituus on mielestäsi hyvä, katkaise lanka ja jatka 

kohdasta REUNAKERROS. 

REUNAKERROS: Aloita työn ulkopuolelta ja liitä korostevärinen lanka 

piilosilmukalla työhön, minkä tahansa hihan kolmen pylvään ryhmän toiseen 

pylvääseen, 1 kjs (ei lasketa silmukoihin), 4 puolip samaan silmukkaan, siirry 

piilosilmukoin seur 1 kjs -kaareen, *4 puolip seur 3p-ryhmän toiseen 

pylvääseen, siirry ps:koin seur 1 kjs -kaareen*, toista *–* ympäri, yhdistä 

ps:lla 1. puolip yläreunaan, katkaise ja päättele lanka. 

Tee toinen hiha samalla tavoin. 

Allaolevassa kuvassa näkyy valmis hiha koossa XXS/XS ilman lisäkerroksia: 



 

Päättele lopuksi kaikki jäljellä olevat langanpäät. 

TSA-DA! Viikko 3 on VALMIS! *yleisön suosionosoitukset ja aplodit tähän* 

Olemme jo niin pitkällä, että tämähän alkaa näyttää jo vaatteelta! 

Palaathan seuraani ensi keskiviikkona, 11.5.2016, jolloin julkaisemme tämän 

CAL-projektin VIIMEISEN osan! 

Odotan jo innolla, että näen kuvia teistä oma Garden Party Jacket yllänne!! 

Rakkain ja lankaisin terveisin, 

Stephanie 
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Crochetversen Facebook-sivu 

Crochetverse Instagramissa 

Crochetverse Ravelryssä 

Crochetverse Pinterestissä 

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 :) 

 

 

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

