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Suomalaiset lyhenteet käytössä 

 

Osa 6 

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.  
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[ ] 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 

ks3yht: Laita koukku silmukasta ja vedä lanka läpi, laita koukku seuraavasta 

silmukasta ja vedä lanka läpi. Tee sama vielä kolmannelle silmukalle. Vedä lanka 

kaikkien neljän koukulla olevan silmukan läpi.  

p3yht: Langan kierto koukulle, laita koukku silmukasta ja vedä lanka läpi, lk, vedä 

lanka kahden silmukan läpi (=keskeneräinen pylväs). Tee vielä keskeneräiset 

pylväät kahteen seuraavaan silmukkaan. Vedä lanka kaikkien neljän silmukan läpi. 

Kun p3yht tulee kerroksen alkuun, voit korvata ensimmäisen pylvään kahdella 

ketjusilmukalla. 

N - Nyppy: p5yht. Tee viisi keskeneräistä pylvästä samaan silmukkaan, vedä lanka 

läpi kaikista koukulla olevista kuudesta silmukasta. Nyppy muodostuu, kun teet 

seuraavan silmukan.  
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Vinkki: Tämä kerros näyttää monimutkaisemmalta kuin se onkaan. Olen listannut 

työvaiheet, jotta niitä on helpompi seurata. Kaikki takalenkkiin virkatut silmukat 

tehdään ketjusilmukkakaarien edessä, ei niiden päälle.  

41. Tee ks SS –menetelmällä minkä tahansa sivun 6. ja 7. popcornin väliseen kjs-

kaareen [krs34] JA pp-ryhmän 4. pp:een, ks seuravaan ks:aan, ks 7. ja 8. popcornin 

väliseen silmukkakaareen [krs34] JA seuraavan pp-ryhmän 1:een pp:een, [Kuva1] 

 

*3 KTks [Kuva2], TRp pylväsryhmän 3. p:een[krs39] [Kuva3], KEks ks:n ympäri.  

TRp 5:een p:een [krs39], 7 KTks.  

TRp 3:een p:een [krs39], KEks ks:n ympäri.  

TRp 5:een p:een [krs39], 

4 KTks, KTpuolip, 2 KTp. 

TRpp 3. p:een[Krs39], KEp ks:an ympäri, TRpp 5. p:een [Krs39], 

2 KTp, KTpuolip, 4 KTks. 

TRp pylväsryhmän 3:een p:een [krs39], KEks ks:n ympäri.  

TRp 5:een p:een [krs39], 7 KTks.  

TRp pylväsryhmän 3:een p:een [krs.39], KEks ks:n ympäri.  

TRp 5:een p:een [krs39], 3 KTks, 

ks 6. ja 7. popcornin väliseen kjs-kaareen [krs34]  JA pp-ryhmän 4. pp:een , ks 

seuravaan ks:aan, ks 7. ja 8. popcornin väliseen kjs-kaareen [krs.34] JA seuraavan 

pp-ryhmän 1:een pp:een.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä popcornien liittäminen huomioimatta viimeisellä 

toistokerralla.  

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.  

 

Silmukkaluku per toisto: 3 ks, 4 KEks, 28 KTks, 2 KTpuolip, 1 KEp, 4 KTp, 8 TRp, 2 

TRpp. 

Yhteensä: 24 ks, 32 KEks, 224 KTks, 16 KTpuolip, 8 KEp, 32 KTp, 64 TRp, 16 TRpp. 
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42. Tee aloitus-p3yht samaan silmukkaan, johon suljit kerroksen, sekä kahteen 

seuraavaan (tekemällä ensin 2 kjs vastaamaan ensimmäistä vajaata pylvästä) 

[Kuvat 1 ja 2],  

*24 p, 3 p samaan s:aan [KEp], 24 p, p3yht.*  

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä p3yht huomioimatta viimeisellä toistokerralla.  

Sulje kerros aloitus-p3yht:een, katkaise ja päättele langat. 

 

Silmukkaluku per toisto: 51 p, 1 p3yht. 

Yhteensä: 408 p, 8 p3yht. 
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43. Tee ks SS –menetelmällä minkä tahansa 3 p:n ryhmän toiseen p:een, tee vielä 

2 ks samaan s:aan, 

* 23 ks, ks3yht kahdesti, 22 ks, 3 ks samaan s:aan [joka on 3p –ryhmän 

keskimmäinen].* 

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

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.  

 

Silmukkaluku per toisto: 48 ks, 2 ks3yht. 

Yhteensä: 384 ks, 16 ks3yht. 

 

 

Vinkki: Jotta saisit nätit ja tasaiset silmukat 

ks3yht-tehdessä, niin taita työtä ensimmäisen 

ks3yht  jälkeen.  
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Vinkki: Tällä kerroksella työsketelet työn väärällä puolella, jotta nypyt istuisivat 

kauniisti oikealla puolella. Muista, että seuraavan kahden kerroksen aikana 

käännät työn, jolloin työskenneltävät silmukat ovat käänteisiä, ihan kuin tekisit 

työtä edestakaisin ympyrän sijaan.  

Vinkki: Ole tarkka, ettet unohda ensimmäistä silmukkaa nypyn jälkeen, erityisesti 

kärjessä. 

44. 1 kjs, KÄÄNNÄ TYÖ [nurja puoli itseäsi kohti], ks samaan s:aan, 4 ks,  

*(nyppy, 5 ks) 3 kertaa, ks3yht [edellisen kerroksen molemmat ks3yht ja 1 ks], (5 

ks, nyppy) 4 kertaa [Vinkki: 4. nyppy tulee 2:een ks:aan kolmen ks:an 

kärkiryhmässä], 5ks.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä 5 ks 

huomioimatta viimeisellä toistolla.  

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen 

ks:aan.  

 

Silmukkaluku per toisto: 40 ks, 1 

ks3yht, 7 nyppyä. 

Yhteensä: 320 ks, 8 ks3yht, 56 

nyppyä. 
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Vinkki: Huolehdi, ettet unohda piilossa olevaa silmukkaa ennen nyppyä. 

 

45. 1 kjs ja KÄÄNNÄ TYÖ oikea puoli itseäsi kohti, puolip samaan silmukkaan 

[viimeinen ks ennen nyppyä], 3 puolip nyppyyn, 

*22 puolip [Vinkki: 6., 12. ja 18. puolip tulee nypyn yläpuolelle], p3yht, 22 puolip 

[Vinkki: 5., 11. ja 17. puolip tulee nypyn yläpuolelle], 3 puolip seuraavaan s:aan 

[nyppyyn keskellä kärkeä].* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä 

4 puolip huomioimatta 

viimeisellä toistolla.  

Sulje kerros ps:lla 

ensimmäiseen 

puolipylvääseen, katkaise ja 

päättele langat.  

 

Silmukkaluku per toisto: 47 

puolip, 1 p3yht. 

Yhteensä: 376 puolip, 8 

p3yht. 
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46. Tee p SS –menetelmällä minkä tahansa kärkiryhmän 2:een puolip, (kjs, p) 

samaan s:aan, 

*(kjs, hy s, p) 23 kertaa, kjs, hy s, (p, kjs, p) samaan silmukkaan.*  

 

Vinkki: 12. pylväs kärjen kummallakin puolella tulee p3yht kohdalle ja uusi 

kärkitila tulee kärkiryhmän 2:n puolipylvääseen. 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä kärkiryhmä huomioimatta viimeisellä toistolla.  

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

 

Silmukkaluku per toisto: 

25 p, 24 x kjs-kaari. 

[muista ettei kärjessä 

olevia yhden kjs:n kaaria 

lasketa silmukkalukuihin] 

Yhteensä: 200 p, 192 x kjs-

kaari. 
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Vinkki: Voit jättää kerroksen 46 langanpäät odottamaan seuraavaa osaa ja 

päätellä ne vasta sitten, sillä näyttää paljon paremmalta jos piilotat ne vasta 

seuraavan kerroksen alle.  

 

Nyt sinulla on jälleen yksi upea tähti valmiina kuudennen osan 

jälkeen.  

Nähdään ensi viikolla! 

 


