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Suomalaiset lyhenteet käytössä 

Osa 8 
  

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.  

 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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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 

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. 

KLpp – Klusteri pitkillä pylväillä: (Virkkaa 3 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. 
 
pp5 – Erikoispitkä pylväs viidellä langankierrolla: tee 5 langankiertoa, laita koukku silmukan tai 
silmukkakaaren läpi, vedä lanka läpi ja vedä lanka 2 lankalenkin läpi yhteensä 6 kertaa. 
 
pp7 – Erikoispitkä pylväs seitsemällä langankierrolla: tee 7 langankiertoa, laita koukku silmukan tai 
silmukkakaaren läpi, vedä lanka läpi ja vedä lanka 2 lankalenkin läpi yhteensä 8 kertaa. 
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53. Aloita SS –tekniikalla (ks, kjs, ks) minkä tahansa kärjen 1 kjs:n kaareen,  
*kjs, hy 1, puolip, (kjs, hy 1, p) 8 kertaa,  
kjs, hy 6, (KLpp, 3 kjs, KLpp, 3 kjs, KLpp) samaan silmukkaan, 

hy 5, (KLpp, 3 kjs, KLpp, 3 kjs, KLpp) samaan silmukkaan, 
hy 4, (KLpp, 3 kjs, KLpp, 3 kjs, KLpp) samaan silmukkaan, 
kjs, hy 6, (p, kjs, hy 1) 8 kertaa, 
puolip, kjs, hy 1, (ks, kjs, ks) kärjen kjs-kaareen.* 
 
Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä (ks, kjs, ks) huomioimatta viimeisellä toistolla. 
Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan, katkaise ja päättele langat. 
 
Silmukkaluku per toisto: 2 ks, 2 puolip, 16 p, 9 KLpp, 20 x 1 kjs:n kaarta, 6 x 3 kjs:n kaarta. 
Yhteensä: 16 ks, 16 puolip, 128 dc, 72 KLpp, 160 x 1 kjs:n kaarta, 48 x 3 kjs:n kaarta. 

 
Vinkki: päättele langat vasta seuraavalla kerroksella, sillä silloin on paremmin paikkoja, minne 
langan päät voi piilottaa. 
 
Seuraavalla sivulla, kuvassa 53b näet valmiin kerroksen.  
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54. Aloita SS –tekniikalla (ks, kjs, ks) minkä tahansa kärjen 1 kjs:n kaareen,  
*hy 1, (ks kjs-kaareen, KTpuolip) 3 kertaa,  
(puolip kjs-kaareen, KTp) 2 kertaa, 

(p kjs-kaareen, KTpp) 4 kertaa,  
p kjs-kaareen,  
(hy KLpp, 4 puolip 3 kjs:n kaareen) kahdesti,   
hy KLpp, p seuraavien klustereiden väliin, 
(hy KLpp, 4 p 3 kjs:n kaareen) kahdesti,  
hy KLpp, p seuraavien klustereiden väliin,  
(hy KLpp, 4 puolip 3 kjs:n kaareen) kahdesti, 
hy viimeinen KLpp, p kjs-kaareen,  
(KTpp, p kjs-kaareen) 4 kertaa,  
(KTp, puolip kjs-kaareen) 2 kertaa, 

(KTpuolip, ks kjs-kaareen) 3 kertaa, 
hy 1, (ks, kjs, ks) kärjen kjs-kaareen.* 
 
Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä (ks, kjs, ks) huomioimatta viimeisellä toistolla. 
Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan, katkaise ja päättele langat.  
 
Silmukkaluku per toisto: 8 ks, 20 puolip, 6 KTpuolip, 20 p, 4 KTp, 8 KTpp. 
Yhteensä: 64 ks, 160 puolip, 48 KTpuolip, 160 p, 32 KTp, 64 KTpp. 
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55. Aloita SS –tekniikalla (ks, kjs, ks) minkä tahansa kärjen kjs-kaareen,  

*hy 1, 3 ks, 3 puolip, 12 p, ks, 

 kjs, hy 4, 7 pp puolipylväsryhmien väliin,  

kjs, hy 4, ks, kjs, hy 4, 

9 pp p-ryhmän väliin, kjs, hy 4, 

ks, kjs, hy 4,  

7 pp puolipylväsryhmien väliin, kjs, hy 4, 

ks, 12 p, 3 puolip, 3 ks, hy 1,  

(ks, kjs, ks) kjs-kaareen.* 

  

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä (ks, kjs, ks) huomioimatta viimeisellä toistolla 

 

Sulje kerros ps:lla 

ensimmäiseen 

ks:aan, katkaise ja 

päättele langat. 

 

Silmukkaluku per 

toisto: 12 ks, 6 

puolip, 24 p, 23 pp. 

Yhteensä: 96 ks, 48 

puolip, 192 p, 184 

pp. 
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 Vinkki: Tällä kerroksella virkataan hyvin pitkiä pylväitä. Ole erityisen tarkka, että teet oikean määrän 

langankiertoja ja että teet pylväät oikealle kerrokselle. Lisäohjeita Erikoissilmukat –kohdasta. 

 Vinkki: Tämän kerroksen ohje on normaalia pidempi, koska ohje on hyvin monisanainen ja tässä on 

paljon kuvia sinun avuksesi. 

 

56. Aloita SS –tekniikalla (ks, kjs, ks) minkä tahansa kärjen kjs-kaareen, 

*kjs, hy 2, ks, (kjs, hy 1, ks) 6 kertaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkkaa aikaisempien kerrosten edestä ja tee pp5 [5 langankiertoa koukulle] toiseen hypättyyn 

silmukkaan [Krs52],  pp7 [7 lk koukulle] ensimmäiseen KTp [Krs52] merkittyyn silmukkaan, pp4 [4 lk 

koukulle] klusterin [Krs53] ja puolipylväiden [Krs54] väliin. 

 

Vinkki: Erikoispitkien pylväiden 

on tarkoitus istua tasaisesti ja 

jopa olla ennemmin hivenen 

tiukalla. Jos käsialasi on tiukka, 

voit lisätä koukulle ylimääräisen 

langankierron, tai jos käsialasi 

on löysä, niin tee yksi 

langankierto vähemmän. Muista 

pyöräyttää koukkuasi niin alas 

kuin mahdollista, jotta 

erikoispylvään viimeinen silmukka jäisi niin tiukaksi kuin mahdollista. 
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56 kerros jatkuu.... 

Virkkaa 5 ks erikoispitkien pylväiden ryhmän taakse [Krs55], hy kjs-kaari, 

7 KTks, 

pp puolipylväiden [Krs54] ja klusterin [Krs53] väliin,  

pp5 toiseen KTp [Krs52],   

pp klusterin [Krs53] ja puolipylväiden [Krs54] väliin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hy (kjs, ks, kjs), 9 KTks seuraaviin pp:iin, pp puolipylväiden [Krs54] ja klusterin [Krs53] väliin, pp5 3. 

KTp:een [Krs52], pp klusterin [Krs53] ja puolipylväiden [Krs54] väliin. 

Hy (kjs, ks, kjs), 7 KTks seuraaviin pp:iin, hy kjs-kaari, 5 ks. 

pp4 puolipylväiden [Krs54] ja klusterin [Krs53] väliin, 

pp7 4:een KTp:een [Krs52] merkitty silmukka,  

 

hy 2 [Krs52], pp5 toiseksiviimeiseen ylihypättyyn silmukkaan [Krs52].  
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56 kerros jatkuu.... 

Vinkki: keskimmäinen kuva [Kuva21]näyttää miten erikoispitkien pylväiden ryhmät sijoittuvat; 1. ja 4. 

kallistuvat poispäin klustereista, kun 2. ja 3. tulevat klusteriryhmien keskelle. 

 

Ks seuraavaan silmukkaan [Krs55], (kjs, hy 1, ks) 6 kertaa, kjs, hy 2, (ks, kjs, ks) kärjen kjs-kaareen.* 

 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä viimeinen (ks, kjs, ks) huomioimatta. 

Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

 

Silmukkaluku per toisto: 26 ks, 23 KTks, 4 pp, 2 pp4, 4 pp5, 2 pp7, 14 yhden kjs:n kaarta. 

Yhteensä 208 ks, 184 KTks, 32 pp, 16 pp4, 32 pp5, 16 pp7, 112 yhden kjs:n kaarta.
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57. siirry ps ensimmäiseen kjs-kaareen, kjs js 2 ks samaan kaareen,  

*hy 1, 2 ks kjs-kaareen, (hy 1, 2 puolip kjs-kaareen) 3 kertaa, 

(hy 1, 2 p kjs-kaareen) 3 kertaa, KEp kaikkien kolmen erikoispitkän pylvään ympäri,  

12 puolip  [älä unohda ensimmäistä, joka on heti äsken tehdyn KEp:n takana],  

KEp seuraavan 3 s:n ympäri kerralla, 4 puolip, 3 puolip samaan s:aan  [5. pp simpukan keskellä], 

4 puolip, KEp 3 s:n ympäri kerralla, 12 puolip, 

KEp 3 s:n ympäri kerralla, (hy 1, 2 p kjs-kaareen) 3 kertaa, 

(hy 1, 2 puolip kjs-kaareen) 3 kertaa, 

hy 1, 2 ks kjs-kaareen, hy 1, 2 ks kärjen kjs-kaareen.* 

Toista *-* vielä 7 kertaa, jätä 2 ks huomioimatta viimeisellä toistolla. 

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

Silmukkaluku per toisto: 6 ks, 47 puolip, 12 p, 4 KEp. Yhteensä 48 ks, 376 puolip, 96 p, 32 Kep. 

 

WAU, hieno homma, olet saanut nyt valmiiksi osan 8 ja voit olla hyvin hyvin tyytyväinen itseesi 

 
  


