
 

 

Kun Kimberly Slifer Official CCC Social Group -Facebook ryhmässä pyysi minua 

suunnittelemaan virkatun torkkupeiton seuraavan vuoden CAL -projektiin (CAL = 

Chrochet a-long), olin imarreltu, innoissani ja haljeta liitoksistani…voit varmaan 

uskoa? 

 

Ideat, jotka alkoivat pyörimään päässäni, olivat ihan hulluja. Alusta saakka minulla 

oli tarve luoda jotakin aivan erityistä ja niinpä ajatus VALTAVASTA Mandalasta 

alkoi muodostua mieleeni. Hoin itselleni mallia suunnitellessani, että “tämä on 

hullua”, joten tämä projekti sai nimen Mandala Madness - Mandala Hulluus :) 

 

Joulukuussa näytettyjen kuvamaistiaisten jälkeen olen ollut enemmän ja enemmän 

innoissani, kuin nelivuotias, joka odottaa näkevänsä joulupukin. 

 

♥ Mikä Mandala oikein on? 

 

Helpoin tapa ymmärtää Mandala on ajatella se symbolisena ilmentymänä 

maailmankaikkeudelle, se on jotakin pyhää, joka pohjautuu ympyrään. 

Mandala -sana on muinaista Sanskriitin kieltä ja se tarkoittaa suoraan käännettynä 

“ympyrää”, mutta Mandala on paljon enemmän kuin pelkkä muoto. Se edustaa 

kaikkeutta ja ilmentyy kaikissa elämän kulmapisteissä: pallonmuotoisissa 

taivaankappaleissa, kuten maa, aurinko ja kuu,  sekä ystävyyden, perheen ja 

yhteisöjen käsitteellisissä piireissä. 

 

Mandala -ryhmän luominen on yhdistävä kokemus, jossa ihmiset voivat ilmaista 

itseään yksilöllisesti yhtenäisen rakenteen puitteissa. 

 

Mandalasta on moneksi. Visuaalisen Mandala -mallin on tarkoitus estää 

ärsykkeiden tunkeutuminen mieleen. Se on ikäänkuin eräänlainen meditaation 

muoto, joka suo tauon kiireestä ja mahdollistaa luovuuden vapaan virtaamisen. 



 

 

 

Näinollen tämä on täydellinen projekti juuri meille - liittyä yhteen ja jakaa 

intohimomme tähän uskomattomaan harrastukseen. 

 

♥TÄRKEÄÄ: Huomioithan,että minun ohjeeni (maksulliset ja maksuttomat) ovat 

kopiosuojattuja. Tämä malli kuuluu minulle, Helen Shrimptonille, ja pidätän kaikki 

oikeudet siihen.  

Sinulla ei ole oikeutta kopioida, jäljentää, levittää, myydä tai muokata sen osia tai 

kokonaisuutta. Voit myydä ohjeeni perusteella tehdyn valmiin tuotteen, mutta et 

voi käyttää kuviani markkinointiin. Mainitsethan minut mallin suunnittelijana. Et 

saa jakaa kirjoituksiani pdf. tiedostoina. Jos haluat muiden ihmisten liittyvän tähän 

CAL:iin, ole ystävällinen ja anna heille linkki blogiini. Voit lukea lisää 

Käyttöehdoista (Terms of Use), tai ota minuun yhteyttä Contact -toiminnolla sivun 

yläosassa.  

 

 

Tässä projektissa tulet tekemään pyöreän torkkupeiton.  

Työvaiheet on jaettu 18 viikottain julkaistavaan osaan. 

Ensimmäinen osa julkaistaan torstaina 17. maaliskuuta 2016. 

 

Luvassa on paljon erilaisia  virkattuja pintoja, joitakin uusia tekniikoita 

opeteltavaksi ja ennen kaikkea paljon värejä! 

 

Voit virkata samoilla väreillä mitä minä olen käyttänyt tai antaa oman luovuutesi 

kukkia värivalinnoissa. Sinulla on neljä eri vaihtoehtoa seurata ohjetta: 

 

♥ Voit seurata ohjetta blogissani 

♥ Voit ladata kuvin varustetun opetusohjeen (Tutorial) (pdf) 



 

 

♥ Voit ladata yksinkertaisemman kirjoitetun ohjeen, jossa on vain pienet 

kuvat (pdf) 

♥ Voit seurata mahtavia Esther Dijkstran (itsallinanutshell.com) tekemiä 

videoita   

 

 

Ohje on käännetty uskomattomalla naisporukalla usealle kielelle. Alkuperäinen 

ohje on englanniksi ja suomenkielielisen käännöksen lisäksi löytyy mm. Hollanti, 

Ruotsi, Ranska, Saksa, Espanja ja Puola. 

 

 

♥ Mitä tarvitset? 

 

Kerron alkuun hiukan siitä mitä materiaaleja minä käytin ja mitä on tarjolla sinulle. 

 

Scheepjes sponsoroi CAL:a ja heillä on tarjolla kolme valmiiksi koostettua 

lankapakettia ostettavaksi.  Ne ovat tilattavissa Deramores, Paradise Fibres ja 

Wool Warehouse -nettikaupoista, tästä lisää myöhemmin…  

 

♥ Langat 

 

Rainbow Mandala Madness 

Scheepjes Merino Soft - Pehmeä, löysäkierteinen Merinolanka, 105m/50g. 

Suosittelen tämän langan liittämiseen “Text Book Join” –menetelmää (Virkkaa 

uuden langan päälle muutama silmukka, poimi uusi lanka silmukan pohjasta ja 

virkkaa vanhan langan päälle muutama silmukka). Päättele langat virkatessa tai 

ompele ne myöhemmin.  

 

Purple Passion Mandala Madness 



 

 

Scheepjes Colour Crafter akryylilanka, 300m/100g. 

Uuden langan liittämiseen suosittelen “Magic Knot”, “Russian Join” tai perus “Text 

Book Join” menetelmiä.  

Koukkusuositus on 4mm, mutta käytin itse 4,5mm:n Clover Amour koukkua 

saadakseni ilmavamman lopputuloksen.  

 

Big Earth Momma Mandala Madness 

Scheepjes Stonewashed XL, 70% puuvillaa ja 30% acryyliä, 75m/50g, tuhti ja 

täyteläinen puuvillasekoitelanka.  

 

Taulukossa on tarkempia tietoja. Jos käytät useampia värejä, niin tarvitset mysös 

enemmän lankaa - siksi olen maininnut myös itsekäyttämäni määrän.  

  



 

 

   

 



 

 

Mainitut langat ovat saatavissa seuraavista nettikaupoista: Paradise Fibres,  Wool 

Warehouse and Deramores.  Löydät linkit alta. 

♥ Deramores           Merino Soft Pack    ♥  Colour Crafter Pack ♥     

Stonewashed XL Pack 

♥ Paradise Fibres  Merino Soft Pack ♥  Colour Crafter Pack ♥

 Stonewashed XL Pack 

♥ Wool Warehouse  Merino Soft Pack ♥  Colour Crafter Pack ♥

 Stonewashed XL Pack 

 

 

Itsevalittaviin lankoihin tarvitset suunnilleen 

⁃ n. 4 mm koukulle sopivaa lankaa (Double Knitting weight) yhteensä noin 

4800 metriä 

⁃ n. 5+ mm koukulle sopivaa lankaa (Worsted/Aran weight) yhteensä noin 

6300 metriä 

 

Varaudu värivaihdoksiin ja osta ennemmin reilusti kuin liian vähän… on parempi 

jos lankaa jää hiukan yli kuin että se loppuu kesken; jäät ilman oikeaa värierää tai 

jopa kokonaan ilman jotain väriä… se jos mikä ottaa aivoon! 

 

♥ Ohjeet 

 

♥ Tutorials ~ Kunkin osan ohjeet julkaistaan täällä, minun blogissani, joka 

torstai-ilta suunnilleen klo 21 Suomen aikaa (klo. 19 UTC), näin kaikille 

ympäri maailmaa jää koko viikonloppu aikaa virkata. 

♥ Video-opasteet ~ Täällä on myös linkit Esther Dijkstran 

(itsallinanutshell.com) mahtaviin videoihin ja lukuisiin käännöksiin. 



 

 

♥ Tulostettava/PDF ~ Löydät latausvaihtoehdon jokaisen viikottaisen 

osan sivun alalaidasta. Tarjolla on joko täysi kuvallinen opastus tai 

yksinkertaisempi sanallinen ohje. 

♥ Uutiskirje. Jos et vielä ole ehtinyt, niin tilaa tästä uutiskirjeeni 

(Newsletter), jotta et missaa yhtään CAL:n vaihetta. 

♥ Ravelry. Lisää CAL omaan  Ravelry työjonoosi. 

♥ Facebook. Liity englanninkieliseen Official CCC Social Group –ryhmään 

(isännöi Mandala Mandess Cal 2016-Projektia), täältä löydät ystäviä ja 

saat neuvoja. Muista myös tykätä minun Facebook sivustani, jotta saat 

tietoa CAL:sta ja muista projekteistani. 

♥ Käännökset. Olen iloinen voidessani kertoa, että CAL käännetään useille 

eri kielille uskomattoman naisporukan voimin, jonka olemme koonneet 

yhteen CAL - Crochet A Long -ryhmästä facebookista. 

 

♥ Käännökset 

 

 • Hollanti  Yael, Jolanda ja Naomi (Alankomaat) 

 • Saksa   Monika ja Gaby (Saksa) 

 • Espanja  Lynda (Belgia), Massiel (USA) ja  Betty (Puerto Rico) 

 • Ranska  Boa, Imene ja Aliénor (Ranska) 

            • Ruotsi  Camilla ja Ulrika (Ruotsi), sekä Monika (Saksa) 

            • Puola   Anna (Puola) ja  Bunia (Irlanti) 

 • Suomi   Pia-Mari ja Sari (Suomi) 

 

♥ Virkkaussanasto ja lyhenteet  

 

Ohjeiden suomennetuissa versioissa käytetään suomalasia virkkuutermien 

lyhenteitä. 

Käytetyt lyhenteet on listattu CAL:n jokaisen osan alussa.  



 

 

Kaikille ohjeissa esiintyville erikoissilmukoille on tarjolla yksityiskohtaiset ohjeet 

kunkin osuuden alussa. 

 

♥ Vaikeusaste 

 

Rohkaisen kaikentasoisia virkkaajia osallistumaan projektiin. Ohjeissa on joitain 

kinkkisiäkin juttuja, mutta valtaosa on ihan perusvirkkausta…. Virkkauksen 

perustaidoilla ja positiivisella asenteella onnistut varmasti. Tukea ja apua löytyy 

esimerkiksi facebookin virkkausryhmistä. 

 

Odotan innolla tätä kansainvälistä projektia ja mahtavaa energiaa, joka 

virkkausyhteisöllä on jaettavana. 

 

 

♥ Linkit viikottain julkaistaviin ohjeisiin. 

 

♥  Osa 1  17. maaliskuuta 

♥  Osa 2 24. maaliskuuta 

♥  Osa 3 31. maaliskuuta  

♥  Osa 4 7. huhtikuuta  

♥  Osa 5 14. huhtikuuta  

♥  Osa 6 21. huhtikuuta  

♥  Osa 7 28. huhtikuuta  

♥  Osa 8 5. toukokuuta  

♥  Osa 9 12. toukokuuta  

♥  Osa 10 19. toukokuuta  

♥  Osa 11 26. toukokuuta  

♥  Osa 12 2. kesäkuuta  

♥  Osa 13 9. kesäkuuta  

♥  Osa 14 16. kesäkuuta  



 

 

♥  Osa 15 23. kesäkuuta 

♥  Osa 16 30. kesäkuuta 

♥  Osa 17  7. heinäkuuta 

♥  Osa 18 14. heinäkuuta 

 


