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Suomalaiset lyhenteet käytössä 

 

 

Osa 3 

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. 
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* 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 Stitches, SS -menetelmä: Kun aloitat uuden kerroksen uudella langalla, 

voit tehdä langan liittämisen ja ketjusilmukka-aloituksen sijaan ns. itsenäisesti 

tehtävän aloitussilmukan, 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. 

 

Röyhelö: ERks, KEpuolip, 3 KEp kaikki saman pylvään varteen ylhäältä alaspäin 

edeten, hyppää yli seuraava silmukka, ERks seuraavaan silmukkaan. Yhden röyhelön 

aikana työ etenee kolme silmukkaa.  

Ruffle Stitch Tutorial 

 

KLpp9yht – Virkkaa 9 pp:n klusteri: 2 langankiertoa, vie koukku edellisen kerroksen 

silmukan läpi ja vedä lankalenkki, (langankierto ja vedä lanka kahden silmukan läpi) 

kaksi kertaa (koukulle jää ylimääräinen silmukka). Tee sama vielä kahdeksalle 

seuraavalle silmukalle, tämän jälkeen koukulla on 10 silmukkaa, langankierto ja vedä 

lanka 10 silmukan läpi.  

 

ks2yht: Virkkaa 2 ks yhteen, eli laita koukku silmukasta ja vedä lanka läpi, laita 

koukku seuraavasta silmukasta ja vedä lanka läpi. Vedä lanka kaikkien kolmen 

koukulla olevan silmukan läpi. 
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Neuvoja klustereihin ja silmukoiden yhteen virkkaamiseen: Working stitches together 

and clusters tutorial. 
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Vinkki: Tällä kerroksella virkkaat vain taite-ks:hin, jotka ovat työn takana. Katso 

kerroksen 23 kuva. 

24. Tee puolip mihin tahansa merkittyyn silmukkaan Standing Stitch menetemällä. 

Tee vielä 2 puolip samaan silmukkaan.  

*10 puolip, 2 x ks2yht [Ensin 11. ja 12. taite-ks, sitten seuraavan sakaran 1. ja 2. taite-

ks], 10 puolip, 3 puolip samaan silmukkaan [merkitty silmukka].* 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä 3 puolip huomioimatta viimeisellä toistokerralla. 

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen puolipylvääseen. 

 

Silmukkaluku: 184 puolip, 16 ks2yht. 
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Vinkki: Tällä kerroksella pääset työskentelemään kahdella eri värillä. Kuljeta toista 

väriä toisen värin takana ja kun vaihdat väriä, niin vedä ensin uutta väriä kevyesti, 

jotta jäljestä tulee tasainen. Silmukkamerkkien käyttö yhden kjs:n kaarissa voi 

helpottaa tästä eteenpäin. Muista, että yhden ketjusilmukan kaaria kärjessä ei lasketa 

silmukkalukuihin.  

 

25. 1 kjs ja ks samaan silmukkaan,  

* (ks, kjs, ks) seuraavaan silmukkaan [muodostaa tilan kärjelle], 

8 ks, vaihda toinen väri ja tee sillä viimeinen ks loppuun [Kuva2], 3 kjs, virkkaa 

ensimmäisen langan päälle: tee KLpp9yht seuraavaan yhdeksään silmukkaan, 3 kjs, 

vaihda ensimmäiseen väriin ja jatka virkkaamista kakkosvärin päälle [Kuva7], ks 

samaan silmukkaan viimeisen pp:n kanssa, 7 ks.* 

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

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

 

Silmukkaluku per toisto: 18 ks, 1 KLpp9yht ja 2 x 3kjs-kaari. 

Yhteensä: 144 ks, 8 KLpp9yht ja 16 x 3kjs-kaari. 
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Vinkki: Tunisialaisella virkkuukoukulla on helpompi virkata suuria klustereita, 

erityisesti paksua lankaa käytettäessä. 
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26. 1 kjs ja ks samaan silmukkaan [huomioi, että virkkaat yhä kakkosvärin päälle], ks, 

*(ks, kjs, ks) yhden kjs:n kaareen, 9 ks [varmista, ettet unohda ensimmäistä 

silmukkaa], ota väri 2 käyttöön samalla kun teet 9. ks:n valmiiksi, tee 9 pp klusterin 

kärkeen niin, että väri jää pp:den alle [Kuva3] , vaihda väri 1 ja tee 9 ks.* 

 

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

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.  

Katkaise ja päättele lanka 2.  

 

Silmukkaluku per toisto: 20 ks, 9 pp. 

Yhteensä: 160 ks, 72 pp. 
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27. 1 kjs ja ks samaan silmukkaan, 2 ks,  

*(ks, kjs, ks) yhden kjs:n kaareen, 8 ks, hy 2 s [Kuva2], (vuorotellen p pp:een, 2 p 

pp:een) 4 kertaa, p viimeiseen pp:een, hy 2 s, 8 ks.* 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä 3 ks huomioimatta viimeisellä toistokerralla  

 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

 

Silmukkaluku per toisto: 18 ks, 13 p. 

Yhteensä: 144 ks, 104 p. 

 

Vinkki: Ensimmäinen väri ei jää niin selvästi näkyville klusterin kohdalla, jos poimit 

sen tehdessäsi ensimmäistä pylvästä. 
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28. 1 kjs ja ks samaan silmukkaan, 3 ks,  

*(ks, kjs, ks), kjs-kaareen, 7 ks, hy 2 s, (2 p seuraavaan p:een, p seuraavaan p:een) 6 

kertaa, p viimeiseen p:een, hy 2 s, 7 ks.* 

 

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

 

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

 

Silmukkaluku per toisto: 16 ks, 19 p. 

Yhteensä: 128 ks, 152 p. 
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29. Tee ks mihin tahansa yhden kjs:n kaareen Standing Stitch -menetelmällä, (kjs, ks) 

vielä samaan kaareen, 

*8 ks, hy seuraava p [Kuva3], ((ERks, KEpuolip, 3 KEp) samaan pylvääseen, hy 

seuraava p, ERks [eli tee röyhelö] [Kuva4,5]) 6 kertaa, 8 ks, (ks, kjs, ks) kjs-kaareen.*  

Toista *-* vielä seitsemän kertaa, jätä kärkiryhmä huomioimatta viimeisellä 

toistokerralla.  

 

 

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

 

Silmukkaluku per toisto: 18 ks, 6 röyhelöä. 

Yhteensä: 144 ks, 48 röyhelöä. 
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Osa 3 on nyt valmis. Taputa itseäsi olkapäälle, istahda alas ja ihaile sinun 

upeaa aikaansaannostasi, erityisesti, jos tämä on ensimmäinen kerta kun 

käytät kahta väriä samanaikaisesti.  


