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Mandala Madness osa 2 
 

Tämä viikko tulee tekemään teistä kaikista upeita tähtiä, joten anna luovuutesi tuikkia 

ja loistaa. Muista jakaa kokemuksiasi ja kuvia työsi etenemisestä, etenkin 

facebookissa, jossa löytyy uskomaton määrä apua tarjolla kaikille, mikäli kohtaat 

vaikeuksia työssä etenemissä ja jäät jumiin. 

 

Tämän työvaiheen pitkien pylväiden klusterit tuovat mieleeni  “Fleur De Lys”:n, joka 

on vuosisatoja vanha kuvan kaunis liljalajike. Tämä on yksi suosikkitavoistani käyttää 

klusteria virkkuutyössä. 

 

Tässä vaiheessa haluan kiittää Kimberley Sliferia, sekä Official CCC Social Group –

ryhmän ylläpitäjiä, jotka isännöivät tätä projektia facebookissa. 

Ja unohtamatta kaikkia mahtavia kääntäjänämme toimivia naisia CAL - Crochet A 

Long –ryhmästä. Kääntäminen monelle eri kielelle mahdollistaa tähän CAL-projektiin 

osallistumisen ihmisille ympäri maailmaa. 

 

 

♥ Jos et ole vielä lukenut esittelytekstiä, löydät sen täältä. Löydät tietoa 

suositelluista langoista sekä tarvittavista lankamääristä, virkkuukoukuista  sekä 

valmiin peiton mitoista. Täältä löytyy myös tietoja siitä, millaisia erilaisia 

apukeinoja on tarjolla. 

 

♥ Kannattaa lisätä suosikkeihin Mandala Madness sivu, sillä sieltä löytyvät kaikki 

kirjoitukset projektiin liittyen, sekä kaikki viikottain julkaistut työohjeet. 

 

♥ Voit lisätä Mandala Madnessin myös omaan Ravelry työjonoosi. 

 

♥ Muistathan että tämä on minun suunnittelemani malli, jota suojaa 

tekijänoikeuslaki. Saat jakaa linkkiä tälle sivustolle vapaasti, sekä tulostaa 

https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://www.crystalsandcrochet.com/crochets/mandala-madness-cal-2016/
http://www.ravelry.com/patterns/library/mandala-madness
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työohjeet kuvineen omaan käyttöösi, mutta muista että sinulla ei ole oikeutta 

tehdä muutoksia ohjeisiin.  

Joten ystäväni, kunnioitathan minua yhtälailla kuin minä kunnioitan sinua. ♥ 

 

♥ Ohjeen loppuosasta löydät linkin, jonka kautta voit tulostaa pdf ohjeen 

tekstimuodossa, suosittelen kuitenkin ensin tutustumaaan tähän kuvilla 

varustettuun ohjeeseen huolella. 

 

♥ Tämän ohjeen lopusta löytyy myös linkki Esther Dijkstran tekemään Video 

ohjeeseen sivuilla itsallinanutshell  

 

 

♥ Käännökset 

 

♥ Hollanti  ♥  Ruotsi  ♥   Ranska  ♥  Saksa  ♥  Espanja  ♥  Puola  ♥ Suomi  ♥ 

 

 

♥ Materiaalit ja värit 

Tässä ohjeessa käytän Scheepjes Merino Soft lankaa  ja  4 mm Clover Amour 

virkkuukoukkua. 

 

Eri kerroksilla käytettyjen lankojen värikoodit ovat listattuna alle. Niitä ei lue pdf 

ohjeessa, joten kannattaa merkitä muistiin lankavärit jo tästä ohjeesta. 

 

http://itsallinanutshell.com/
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Ohjeessa käytössä suomalaiset lyhenteet 

 

 

Osa 2 

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 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 

Mandala  

Madness 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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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. 

Taite-ks:  Laita koukku seuraavan pp:n takareunasta ja edellisen kerroksen vastaavan 

silmukan takareunasta, vedä lanka molempien takareunojen läpi ja vedä lanka 

molempien lankalenkkien läpi (eli tee ks edellämainittujen silmukoiden 

takalenkkeihin, jolloin viimeksi virkattu pp taipuu kaarelle kohti aikaisempaa 

kerrosta).  

KLpp – klusteri pitkillä pylväillä: (Virkkaa 3 x pp samaan silmukkaan niin että ne 

yhdistyvät yläosastaan) *Tee kaksi langankiertoa koukulle, työnnä koukku edellisen 

kierroksen silmukkaan, lk koukulle, vedä lanka silmukan läpi eteen, lk koukulle ja 

vedä lanka 2 s:n läpi, lk koukulle ja vedä lanka 2 s:n läpi *. Koukulla on 2 s. Toista *-

*, vielä 2x. (Koukulla on 4 s), lk ja vedä lanka 4 s:n läpi. Uuden kerroksen alussa voit 

aloittaa klusterin ensimmäisen pp:aan joko tekemällä kolme ketjusilmukkaa 

korvaamaan ensimmäistä pylvästä tai tekemällä ”standing stitch” –tekniikkaan 

perustuvan itsenäisen kaksoispylvään, josta jätät viimeisen langanvedon tekemättä. 
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16. Aloita tekemällä ks Standing Stitch –menetelmällä minkä tahansa 

kaarenmuotoisen pylväsryhmän 24:een KTks:aan [kaaren viidenneksi viimeinen 

silmukka], ks seuraavaan silmukkaan,  

*ks seuraavan kaarimuodostelman 4:nteen KTks:aan, ks, 5 kjs, KTks keskimmäisen 

pp:n yläosaan [krs 13], 5 kjs, ks 24:een KTks:aan, ks*. 

Toista  *-* vielä 7 krt. 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.  

 

Silmukkaluku; 32 ks, 8 KTks, 16 x 5 kjs-kaari.  
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17. 3 kjs [korvaa ensimmäisen pylvään], 3 p, 

*tee kjs-kaareen (2 puolip, 3 ks), hy KTks ja tee seuraavaan kjs-kaareen (3 ks, 2 

puolip.), 4 p.* 

Toista *-* vielä 7 kertaa. Jätä 4 ks huomioimatta viimeisellä toistokerralla. 

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäisestä pylvästä vastaavaan silmukkaketjuun. 

 

Silmukkaluku: 48 ks, 32 puolip., 32 p.  

  



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved. 

 

 

18. Siirry piilosilmukoilla 3:een pylvääseen, tee samaan silmukkaan KLpp (jossa 

ensimmäistä pylvästä vastaa 3 kjs), 3 kjs, KLpp, 3 kjs, KLpp) [3:nteen pylvääseen], 

*4kjs, hy 5 s, 2 ks, 4 kjs, hy 6 s, tee seuraavaan s:aan [3:nteen pylvääseen] (KLpp, 3 

kjs, KLpp, 3 kjs, KLpp).*  

 

Toista *-* vielä 6 krt,  4 kjs, hy 5 s, 2 ks, 4 kjs, hy  6 s. 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen KLpp:een, katkaise ja päättele lanka.  

 

Silmukkaluku: 16 ks, 24 KLpp, 16 x 3 kjs-kaarta, 16 x 4 kjs-kaarta. 
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19. Vinkki: Koska tällä kerroksella monet silmukat tehdään useamman edellisen 

kerroksen (15, 17 ja 18) silmukoihin, voi ohjeen seuraaminen olla erityistä tarkkuutta 

vaativaa. Tästä syystä olen listannut työvaiheet allekkain. 

 

Aloita tekemällä ks Standing Stitch -menetelmällä 14. KTks:n takareunasta [Krs 15] ja 

samanaikaisesti ensimmäisestä ks:sta [Krs 18] [sekä krs 15, että krs 18 silmukat jäävät 

ks:n sisälle], 

*hy KTks [Krs 15] ja tee ks seuraavan KTks takareunasta [Krs 15] ja toisesta ks:asta 

[Krs 18].  

Jätä krs.18:n kjs-kaari työn taakse ja tee krs.17:n päälle 2 puolip ja 2 p [Krs 17],  

ks KLpp:iin [Krs 18], 3 ks kjs-kaareen,  

ks KLpp:iin, 1 kjs [muodostaa tilan kärjelle], 3 ks kjs-kaareen,  

ks KLpp:iin ja ks kjs-kaareen.  

Jätä krs 18:n silmukkaketju työn taakse ja hy krs 17:n 1. silmukka, 2 p [Krs 17] ja 2 

puolip, ks samanaikaisesti krs 15:n 14. KTks:n takareunasta [Krs 15] ja krs 18:n 

ensimmäisestä ks:sta [Krs 18].*  

 

Toista *-*  vielä 7 kertaa.  

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

 

Silmukkaluku: 96 ks, 32 puolip, 32 p.  

Vinkki: Yhden ketjusilmukan kaaria kärjessä ei lasketa silmukkalukuihin. 
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20. 1 kjs ja ks samaan silmukkaan, 2 ks 

*8 puolip, (2 puolip, 1 kjs, 2 puolip) yhden ketjusilmukan kaareen, 8 puolip [ole 

tarkka että huomaat ensimmäisen silmukan], 4 ks.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa (jätä mallikerran viimeiset 3 ks huomioimatta viimeisellä 

toistokerralla).  

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

 

Silmukkaluku 32 ks, 160 puolip. 
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21. 1 kjs ja ks samaan silmukkaan, 2 ks,  

*10 puolip, 5 puolipylvästä 1 kjs:n kaareen, 10 puolip [ole tarkka että huomaat 

ensimmäisen silmukan], 4 ks.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa (jätä mallikerran viimeiset 3 ks huomioimatta viimeisellä 

toistokerralla).  

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

 

Silmukkaluku: 32 ks, 200 puolip.  
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22. Tee ERpp mihin tahansa viimeiseen ryhmän viimeisen puolipylvään etureunaan;  

*2 kjs, hy 4 ks, 25 ERpp.* 

Toista *-* vielä 7 kertaa (jätä mallikerran viimeinen ERpp huomioimatta viimeisellä 

toistokerralla). 

Sulje kerros ps:lla ensimmäisen ERpp:n etureunaan.  

 

Silmukkaluku: 200 ERpp, 8 x 2 kjs-kaarta.  
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23. Tee taite-ks ensimmäiseen ERpp:een ja vastaavaan edellisen kerroksen silmukan 

takareunaan. *hy 2 kjs, ja tee 25 taite-ks [ole tarkka, että teet taite-ks:t vastaavan 

aikaisemman silmukan vapaaseen takimmaiseen silmukkalenkkiin, erityisesti kärjen 

ympärillä].* 

Toista *-* vielä 7 kertaa (jätä mallikerran viimeinen taite-ks huomioimatta viimeisellä 

toistokerralla). 

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

Laita silmukkamerkit jokaiseen 13. taite-ks:aan sakaroiden kärkiin. 

 

Silmukkaluku: 200 taite-ks. 

 

 

 

 

Onneksi olkoon! Sinulla on nyt kaunis kahdeksan sakarainen tähti ja olet 

saattanut loppuun osan 2…. 

Nähdään ensi viikolla! 

 


