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Suomalaiset lyhenteet käytössä 

Osa 4 

Lyhenteet 

s silmukka puolip puolipylväs ER silmukan etureuna*) 

krs kerros p pylväs  TR silmukan takareuna *) 

kjs ketjusilmukka pp pitkäpylväs (2 langan kiertoa 

koukulle) 

KE kohovirkkaus 

etupuolelta*) 

ps piilosilmukka pp3 erikoispitkä pylväs (3 kiert. 

kouk) 

KT kohovirkkaus 

takapuolelta*) 

ks kiinteä silmukka pp4 erikoispitkä pylväs (4 kiertoa 

koukulle) 

hy hyppää yli 

 

*) silmukan virkkaustapaan liittyvät termit yhdistetään aina silmukkatyyppiä kuvaavan lyhenteen 

kanssa ja ne esitetään isoilla kirjaimilla lukemisen helpottamiseksi. Esim. ERpp on silmukan 

MMaannddaallaa   

MMaaddnneessss 
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etureunaan virkattava pitkä pylväs ja KTks on työn takapuolelle kohovirkkauksena tehtävä kiinteä 

silmukka.  

 

[ ] Vinkit: on kirjoitettu kursivoidulla violetilla tekstillä. Ne on tarkoitettu avustamaan ja 

ohjaamaan, sekä tekemään virkkauksesta hieman helpompaa.  

Viittaus apukuvaan on merkitty [Kuva] ja perässä ko. kuvan numero. 

 

* Toista tähtimerkkien välisiä silmukoita ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä merkintätapaa 

käytetään yleensä pidemmissä toistoissa, jotka voivat sisältää useampia ohjeita.  

() – Toista sulkumerkkien välisiä silmukoita ohjeessa mainittu toistomäärä. Tätä merkintätapaa 

käytetään lyhyemmissä toistoissa. 

 

Erikoissilmukat 

Standing Stitch: Kun aloitat uuden kerroksen uudella langalla, voit tehdä langan liittämisen 

ja ketjusilmukka-aloituksen sijaan ns. itsenäisen aloitussilmukan, Standing Stitch -

menetelmällä tehtävän esim. kiinteän silmukan tai pylvään. Jos menetelmä ei ole tuttu, niin 

ole hyvä ja etsi lisätietoa internetistä. Jos et halua käyttää tätä menetelmää, niin tee 

perinteinen langan liittäminen ja tarvittava määrä ketjusilmukoita ensimmäisen silmukan 

vastineeksi. 

PC - Popcorn: Virkkaa 5 p samaan silmukkaan (ensimmäisen pylvään voit tehdä joko ”standing 

dc” –tekniikalla tai virkkaamalla 3 kjs),  nosta koukku pois viimeisestä pylväästä (jätä silmukka), 

siirrä se pylväsryhmän ensimmäisen pylvään ylimmän silmukan läpi, ota jätetty silmukka myös 
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koukulle ja vedä läpi etupuolelle, sulje popcorn kjs:lla. Tätä ketjusilmukkaa, jolla popcorn suljetaan 

ei lasketa mukaan popcornin jälkeen tuleviin ketjusilmukoihin.  

 

 

Kerroksissa käytettävät värit: 
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30. Tee ks Standing Stitch -menetelmällä mihin tahansa 1 kjs:n kaarta edeltävään ks:aan.  

*kjs, hy kjs-kaari, ks, 6 puolip, hy 3 s [2 ks ja ERks], (tee 3 p röyhelön takana olevaan ylihypättyyn 

silmukkaan [Krs28] [Kuvat 3,4,5], hy 2 s) 5 kertaa, tee 3 p viimeiseen röyhelön takana olevaan 

ylihypättyyn silmukkaan [Krs28], hy 3 s [ERks ja 2 ks], 6 puolip, ks.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä 1 ks huomioimatta viimeisellä toistokerralla.  

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan, katkaise ja päättele lanka. 

 

Silmukkaluku per toisto: 2 ks, 12 puolip, 18 p. 

Yhteensä: 16 ks, 96 puolip, 144 p. 
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31. Tee ks Standing Stitches –menetelmällä johonkin 1 kjs-kaarta edeltävään ks:aan,  

*kjs, hy 1 kjs-kaari, ks seuraavaan s:aan, 6 puolip, 7 p (p:iin), 2 pp, 2 pp samaan s:aan, pp, 7 p, 6 

puolip, ks.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä 1 ks huomioimatta viimeisellä toistokerralla  

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan, katkaise ja päättele langat.  

 

Silmukkaluku per toisto: 2 ks, 12 puolip, 14 p, 5 pp.  

Yhteensä: 16 ks, 96 puolip, 112 p, 40 pp.  
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Vinkki: Ole tarkkana ks:den sijoittumisen kanssa [Kuva3]. 

32. Tee KTp SS –menetelmällä mihin tahansa kolmanteen pp:hen [keskimmäinen pp röyhelön 

yläpuolella], (kjs, KTp) samaan s:aan [syntyi uusi kärkipiste],  

*9 KTp, hy 2 s, ks, (ks, 2 ks samaan s:aan ) kahdesti, ks kjs-kaareen,  (2 ks samaan s:aan, ks) 

kahdesti, ks, hy 2 s, 9 KTp, (KTp, kjs, KTp) samaan s:aan[syntyi uusi kärkipiste].* 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä kärkipiste huomioimatta viimeisessä toistossa.  

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen KTp:een.  

Silmukkaluku per toisto: 15 ks, 20 KTp.  

Yhteensä 120 ks, 160 KTp.  

Vinkki: laita silmukkamerkki jokaisen toiston ensimmäiseen ja viimeiseen KTp ja jätä ne paikalleen 

kunnes olet kerroksella 35. 
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33. kjs ja KEp ensimmäisen KTp:n ympäri, kjs 

*11 KEp, 2 KEpuolip, 9 KEks, 2 KEpuolip, 11 KEp, kjs.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä KEp ja kjs huomioimatta viimeisellä toistokerralla  

 

Sulje kerros ps:lla KEp:een, katkaise ja päättele langat.  

 

Silmukkaluku per toisto: 9 KEks, 4 KEpuolip, 22 KEp. 

Yhteensä: 72 KEks, 32 KEpuolip, 176 KEp.  

Vinkki: KEks:lla virkatut osuudet käpertyvät tässä vaiheessa.  
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34. Tee popcorn SS-menetelmällä aloittaen mihin tahansa kjs-kaareen [muista sulkea PC kjs:lla],  

*(kjs, hy s, PC) 6 kertaa, kjs, hy s, 2 puolip, 5 ks, 2 puolip, (kjs, hy s, PC) 6 kertaa, kjs, hy s, PC 

 kjs-kaareen.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä PC tekemättä viimeisellä toistokerralla.  

 

Sulje kerros ps:lla PC:iin, katkaise ja päättele langat.  

Silmukkaluku per toisto: 5 ks, 4 puolip, 13 PC, 14 x kjs-kaari. 

Yhteensä: 40 ks, 32 puolip, 104 PC, 112 x kjs-kaari. 
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Nyt istahda alas ihaillaksesi työtäsi, olet saanut neljännen osan valmiiksi.  

Nähdään ensi viikolla. 


