
Hei taas, ja tervetuloa Garden Party Jacket CAL:n VIIMEISEEN osaan! Vielä 

hetki, niin pääset käyttämään luomaasi taideteosta! 

 

Tämän viikon teema: Kellotettu helma, reunat & viimeistely 

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 

Jos "Osa 3: Tähän saakka virkattujen osien kokoaminen & hihat" 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! 

 

http://www.crochetverse.com/615-2/
http://crochetverse.com/636-2/
http://www.crochetverse.com/684-2/
http://www.crochetverse.com/719-2/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Garden-Party-Jacket-Crochet-Along-CAL-5-1.jpg


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

 

No niin, aloitetaan: 

Tämän viikon ohje on kolmevaiheinen: 

Vaihe 1: Kellotettu helma 

Vaihe 2: Reunakerros 

Vaihe 3: Viimeistely 

Eteenpäin, ystävät!!  

TARKISTA VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ -POSTAUS ENNEN KUIN JATKAT 

TÄSTÄ. Voit ehkä haluta tehdä joitakin muutoksia johonkin kohtaan 

tässä vaiheessa. Ethän unohda tehdä tätä! 

VAIHE 1: KELLOTETTU HELMA 

Muistatko, kun kerroin aiemmin, että tämä vaate on suunniteltu yhteensopivista 

paloista matemaattisesti kuin palapeli? Tämä pätee myös kellotettuun helmaan. 

Sen leveys on täsmälleen KAKSI kertaa etu- ja takakappaleiden yhteisleveys 

suurimmillaan. Tästä syystä se luo mukavan muhkean, liehuvan ja kauniin 

rimpsun, joka antaa vaatteelle sen todellisen luonteen. 

Aloitetaan: 

Aseta vaate oikea puoli ylöspäin ja kahdeksan pienen ruudun muodostama 

helma itsestäsi poispäin. Liitä korostevärinen lanka piilosilmukalla oikean 

kulman 1 kjs -kaareen: 

http://crochetverse.com/tips-tricks/


 

1. rivi:  4 kjs (vastaa 1. p:tä + 1 kjs), 3 p ensimmäisen 3p-ryhmän toiseen 

pylvääseen, 1 kjs, *3 p seur 3p-ryhmän 2. p:een, 1 kjs *, toista *–* kerroksen 

loppuun, 1 p vasemman kulman 1 kjs -kaareen. 

3p-ryhmien lukumäärä kerroksella (ÄLÄ LASKE yksittäisiä pylväitä 

kummassakaan kulmassa; laskemme nyt VAIN 3p-ryhmiä): 

XXS/XS: 32, S/M: 40, L/XL: 48, 2X/3X: 56, 4X/5X: 64 

***Kun virkkaat pylvään jokaisen rivin 4 kjs -kaareen, muista, että virkkaat 

KOLMANTEEN ketjusilmukkaan, joka vastaa pylvään yläosaa. Neljäs 

ketjusilmukoista vastaa yhtä tavallista ketjusilmukkaa.*** 

2. rivi: 4 kjs (vastaa 1. p:tä + 1 kjs), *3 p seur 3p-ryhmän 2. p:een, 1 kjs*, 

toista *–* kerroksen loppuun, 1 p viimeiseen pylvääseen, katkaise ja päättele 

korostelanka. 

Tässä kuvassa moniväriset korostelangalla virkatut rivit kahdeksan pienen 

ruudun alapuolella osoittavat, kuinka kellotettu helma virkataan muuhun 

vaatteeseen. Huomaathan, että helman 3p-ryhmät virkataan ruutujen 3p-

ryhmien toisiin pylväisiin. 

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


 

Nyt luomme helman runsauden kaksinkertaistamalla 3p-ryhmien määrän 

kolmannella rivillä. 

3. rivi: Aseta vaate oikea puoli ylöspäin ja juuri luomasi toinen rivi kauimmaksi 

itsestäsi ja liitä päävärin lanka työn oikeaan kulmaan ensimmäiseen pylvääseen, 

4 kjs (vastaa 1 p:tä + 1 kjs), *3 p seur 3p-ryhmän 2. p:een, 1 kjs, 3 p seur 1 

kjs -kaareen*, toista *–* viimeiseen 1 kjs -kaareen ennen kulmaa, 3 p viim 

1 kjs -kaareen, 1 kjs, 1 p 4 kjs -kaaren kolmanteen kjs:aan. 

3p-ryhmien lukumäärä kerroksella (ÄLÄ LASKE yksittäisiä pylväitä 

kummassakaan kulmassa, vain 3p-ryhmät) 

XXS/XS: 64, S/M: 80, L/XL: 96, 2X/3X: 112, 4X/5X: 128 

Huomaathan, että lukumäärät ovat täsmälleen kaksinkertaiset verrattuna 3p-

ryhmien määrään rivien 1 ja 2 jälkeen. 

4. rivi: 4 kjs (vastaa 1 p:tä + 1 kjs), käännä työ, *3 p seur 3p-ryhmän 2. 

pylvääseen, 1 kjs *, toista *–* kerroksen loppuun, 1 p edellisen kerroksen 4 kjs 

-kaaren kolmanteen kjs:aan.  

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12959279_10209055818340560_1546584837_o-1.jpg


Rivit 5-11: kuten rivi 4. Koot XXS/XS, S/M, L/XL: katkaise ja päättele lanka; 

muut koot: jatka ohjeen mukaan. 

Rivit 12-15: kuten rivi 4. Kaikki jäljellä olevat koot: katkaise ja päättele lanka. 

PITUUDEN MUOKKAAMISKOHTA***: Tässä on toinen kohta, jossa voit 

hyödyntää yläkanttiin arvioitua langanmenekkiä. Voit jatkaa toistaen riviä 4 niin 

kauan kuin haluat tai lankaa riittää. Vaikka täyspitkäksi saakka! (Tähän kyllä 

tarvittaisiin enemmän lankaa kuin langanmenekissä on arvioitu, mutta se on 

kyllä täysin mahdollista.) Sovita vaatetta aina kerroksen jälkeen ja kun pituus 

on haluamasi, katkaise ja päättele lanka ja jatka viimeistelyyn! Matematiikka on 

oikeasti hauskaa, kun sitä soveltaa lankaan ja virkkaukseen! 

 

Älä kiinnitä huomiota siihen, että kuva on otettu ennen toisen hihan 

valmistumista. Haluan vain esitellä, kuinka kellotetun helman täyteläisyys 

röyhelöineen erottuu muusta vaatteesta. Minulle se edustaa naisellisuutta! :) 



 

VAIHE 2: REUNAKERROS 

Aseta työ oikea puoli ylöspäin ja liitä päävärin lanka vaatteen oikean yläkulman 

minkä tahansa 3p-ryhmän toiseen pylvääseen. Mikä tahansa kohta oikealla 

puolella vartalokappaletta sopii, kellotettua helmaa lukuun ottamatta, sillä siellä 

kuvio on hieman erilainen. Käytä kuvaa apuna, kun valitset sopivaa kohtaa. 

(Minä olin huono virkkaaja, enkä ollut päätellyt langanpäitä vielä tässä 

vaiheessa. Hyi minua!) 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12980913_10209055764699219_1464271629_o.jpg


 

Reunakerroksia on VAIN YKSI, mutta malli muuttuu hieman riippuen siitä, 

missä kohtaa vaatetta ollaan, joten kerroksen ohje on pilkottu osiin. 

1. kerros: (pilkottu vaiheisiin) 

A: 1 kjs (ei lasketa silmukoihin), 4 puolip samaan silmukkaan, siirry ps:in seur 

1 kjs -kaareen, *4 puolip seur 3p-ryhmän 2. p:een, siirry ps:oin seur 1 kjs 

-kaareen*, toista *–* kunnes saavut kohtaan, jossa paneelit yhtyvät. 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160331-090026.jpg


 

 

Yläpuolella olevan kuvan V:n alareuna on kohta, jossa (keskikokoisista 

ruuduista muodostetut) etupaneelit kohtaavat. Reunakerros nousee hieman 

niskan kohdalla ja antaa vaatteelle hieman ”viktoriaanista eleganssia”.  

B: siirry ps:oin 1 kjs -kaareen keskellä takakappaletta (ylläkuvattu V:n 

alareuna), siirry sitten ps:oin seur 1 kjs -kaareen seur keskikokoisen ruudun 

kulmassa, palaa ohjeeseen, *4 puolip seur 3p-ryhmän 2. p:seen, siirry ps:oin 

seur 1 kjs -kaareen*, toista *–* kunnes saavutat kellotetun helman rivit, joissa 

reunassa on yksittäiset pylväät  

* HUOM: kun saavutat kohdan, jossa 2 ruutua on ommeltu yhteen, tee 2 ps: 

yksi ensimmäisen ruudun kulman 1 kjs -kaareen, toinen seur ruudun kulman 1 

kjs -kaareen, ja jatka sitten normaalisti ohjeen mukaan. 

Seuraava kuva osoittaa, miltä reunan tulisi näyttää keskikokoisista ruuduista 

tehtyjen paneelien reunoissa: 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/neck-1.jpg


 

Seuraava kuva osoittaa, miltä reunan tulisi näyttää kellotetussa helmassa. Se 

kannattaa tarkistaa, ennen kuin jatketaan: 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12970567_10209055805020227_1954860181_o.jpg


 

C: 1 ps 1. rivin kjs-kaareen, 3 puolip samaan kaareen, 1 ps samaan kaareen, 

*1 ps seur rivin kjs-kaareen, 3 puolip samaan kaareen, 1 ps samaan kaareen*, 

toista *–* reunaa alas, kunnes jäljellä on yksi kjs-kaari kulmassa. 

D: 1 ps kulman kjs-kaareen, 6 puolip samaan kaareen, 1 ps samaan kaareen, 

siirry ps:oin helman alaosan ensimmäisen 3p-ryhmän toiseen pylvääseen, 4 

puolip samaan silmukkaan, siirry ps:oin seur 1 kjs -kaareen, *4 puolip seur 3p-

ryhmän 2. pylvääseen, siirry ps:oin seur 1 kjs -kaareen*, toista *–* kunnes 

jäljellä on yksi 3p-ryhmä. 

E: 4 puolip viim 3p-ryhmän 2. pylvääseen, 1 ps samaan p:een, nyt jatka 

takaisin ylös kellotetun helman reunaa kuten aiemmin, siirry ps:oin kulman kjs-

kaareen, 6 puoli samaan kaareen, 1 ps samaan kaareen, *1 ps seur kaareen, 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12999508_10209055800260108_776882552_o.jpg


3 puolip samaan kaareen, 1 ps samaan kaareen*, toista *–* ylös kellotettua 

helmaa keskikokoisen ruudun reunaan saakka. 

F: siirry ps:oin seur 3p-ryhmän 2. pylvääseen, 4 puolip samaan s:aan, ps seur 

1 kjs -kaareen, *4 puolip seur 3p-ryhmän 2. p:seen, 1 ps seur 1 kjs -kaareen*, 

toista *–* ensimmäiseen luomaasi reunakerroksen puolip-ryhmään, 1 ps 

1. puolip:n yläreunaan. Katkaise ja päättele lanka. 

VAIHE 3: VIIMEISTELY 

KOUKUT ALAS! Virkkausvaihe on ohi! Nyt vielä muutama viimeinen viilaus, niin 

tämä ihanuus on valmis! 

1. Päättele jäljellä olevat langanpäät supervarmalla päättelymenetelmällä, 

jonka neuvoin aiemmin. 

2. Kiinnitä n. 60 cm pitkä nauha (pidempi, jos haluat isomman rusetin) 

nuppineuloin työn NURJALLE puolelle pienten ruutujen kohtaan kuten 

kuvassa alla. Varmista, että kiinnität nauhan ruutuun etkä 

reunakerrokseen, niin kiinnityksestä tulee napakampi. Samasta syystä 

tein nauhaan n. 0,6–1,3 cm leveän kaksinkertaisen käänteen. Jos 

nauhasi ei ole kaksipuoleinen, varmista, että oikea puoli jää päälle ja 

nurja nurjalle valmiissa vaatteessa. Ompele nauha tiukasti paikalleen 

neulan ja sopivan langan avulla. Huolittele nauhan päät, jos nauha 

purkautuu helposti. Kiinnitä toinen samanlainen nauha toiselle puolelle 

pienten ruutujen kohtaan samalla tavoin. 



 

ETSI NYT LÄHIN PEILI! 

Pue juuri valmistunut taideteos yllesi ja hämmästele omia kykyjäsi. SINÄ teit 

tämän, SINÄ valmistit vaatteen omin käsin, pelkästä langasta koukun avulla. 

MAHTAVAA, lievästi ilmaistuna!  

Ainoa, mitä toivoisin, olisi, että julkaisisit kuvan ihanasta luomuksestasi 

FACEBOOK-sivuillamme! 

Odotan innolla, että näen kaikki valitsemanne väriyhdistelmät! 

Toivon todella, että nautitte tästä yhteisvirkkausprojektista. Minä ainakin nautin 

tästä. Virkkaaminen on minulle hyvin lähellä sydäntä, ja tiedon ja mallien 

jakaminen teidän kanssanne antaa minulle paljon. Kiitos, että olit mukana. 

Toivon, että Garden Party Jacket ylläsi kohtaat terveyttä, vaurautta ja onnea. 

Tapaamisiin tulevien CAL-projektien parissa.... 

Rakkain ja lankaisin terveisin, 

http://www.facebook.com/crochetverse
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/ribbon.jpg


Stephanie 

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

