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Cosmic Cal               Osa 5 
Tekijänoikeus:  Helen Shrimpton, 2018.   
Kaikki oikeudet pidätetään. 
Malli ja ohje:  Helen  www.crystalsandcrochet.com  
 

Lankasponsori: Stylecraft yarns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ohjeessa käytetään suomenkielistä virkkaustermistöä. 
Silmukat ja lyhenteet  

 
[] Vinkki: kirjoitettu hakasulkujen sisään kursiivilla ja violetilla värillä, auttaa ja neuvoo 
ohjeen tulkinnassa sekä tekee elämästä pikkuisen helpompaa, erityisesti aloittelijoille. 
 
Viittaus valokuvaan osoitetaan kirjaimella [K] ja kyseisen kuvan numerolla.  
 
* * Toista tähtimerkkien sisällä olevaa osuutta kerrottu määrä.  
    Tämä on yleensä koko neliön/työn sivua koskeva toisto ja voi sisältää useita 

s silmukka ks kiinteä silmukka TR takareuna 

krs kerros puolip puolipylväs ER etureuna 

kjs ketjusilmukka p pylväs KT kohotaka 

ps piilosilmukka
  

pp pitkä pylväs (2 lk) KE kohoetu 

lk  langan kierto pp3 pitkä pylväs (3 lk) hy hyppää yli 
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yksittäisiä toistoja. 
 
() tai ( ) Toista sulkumerkkien sisällä olevaa osuutta kerrottu määrä.   
    Sulkeiden sisällä on vain yksittäisiä toistettavia osuuksia. 
 
Erikoissilmukat 
Nirkko-pp: Tee pp tavalliseen tapaan, 3 kjs, vie koukku pp:n yläosan etureunan lenkin 
ja alemman lenkin läpi, koukulla on nyt 3 lankalenkkiä, lk ja vedä kaikkien 3 lenkin läpi 
piilosilmukan tapaan (havainnekuva nro 3 kerroksella 61).  
 
TRpp3yht (takareunaan 3 pitkää pylvästä yhteen yläosasta): 2 lk, vie koukku 
virkattavan silmukan takareunasta sekä saman silmukan takana olevasta lenkistä, lk 
ja vedä läpi, koukulla on 4 lankalenkkiä, (lk ja vedä 2 lenkin läpi) kaksi kertaa, koukulla 
on 2 lenkkiä.  
Toista TRpp kahteen seuraavaan s:aan ja sen jälkeen lk ja vedä kerralla 4 lankalenkin 
läpi.  
 
 
61. Tee itsenäinen aloitus-p minkä tahansa pitkän sivun viimeiseen s:aan, [K1] 
*Lyhyt sivu: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman 2kjs-kaareen, 12 p,  
(hy 3 s, (seuraavaan 59.krs:n ylihypättyyn s:aan [ylihypättyyn s:aan röyhelön 
takana] (pp, nirkko-pp, pp) [K2,3,4], hy 2 s) 7 kertaa, hy seur. s [2. ks], 17 p) 3 kertaa,  
hy 3 s, (seur. s:aan [ylihypättyyn s:aan röyhelön takana] (pp, nirkko-pp, pp), hy 2 s) 7 
kertaa, hy seur. s [2. ks], 12 p,  
 
Pitkä sivu: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman 2kjs-kaareen, 10 p,  
(hy 3 s, (seur. s:aan [ylihypättyyn s:aan röyhelön takana] (pp, nirkko-pp, pp), hy 2 s) 7 
kertaa, hy seur. s [2. ks], 14 p) 4 kertaa,  
hy 3 s, (seur. s:aan [ylihypättyyn s:aan röyhelön takana] (pp, nirkko-pp, pp), hy 2 s) 7 
kertaa, hy seur. s [2. ks], 10 p.* [K5,6] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeinen p tekemättä.  
Sulje kerros ps:lla itsenäisen aloitus-p:n takareunaan.  
Silmukkaluku:  
Lyhyt sivu: 79 p, 4 ”aurinkoa” (joista jokaisessa 14 pp ja 7 nirkko-pp), 2kjs-kaari 
kulmassa. 
Pitkä sivu: 80 p, 5 ”aurinkoa” (joista jokaisessa 14 pp ja 7 nirkko-pp), 2kjs-kaari 
kulmassa.  
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Vinkki: kun virkkaat silmukan takareunaan, ota mukaan silmukan takaa ns. kolmas 
lankalenkki, näin saat takareunasilmukasta tukevamman.  
 
62. 3 kjs [lasketaan pylvääksi], 2 TRp, [K1] 
*Lyhyt sivu: (2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) kulman 2kjs-kaareen, 12 TRp, [K2] 
(hy 2 s, (TRpp3yht seur. 3 s:aan [K3], 3 kjs) 6 kertaa,  
TRpp3yht seur. 3 s:aan, hy 2 s, 13 TRp) 3 kertaa 
(hy 2 s, (TRpp3yht seur. 3 s:aan, 3 kjs) 6 kertaa,  
TRpp3yht seur. 3 s:aan, hy 2 s, 12 TRp,  
 
Pitkä sivu: (2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) kulman 2kjs-kaareen, 10 TRp,  
(hy 2 s, (TRpp3yht seur. 3 s:aan, 3 kjs) 6 kertaa,  
TRpp3yht seur. 3 s:aan, hy 2 s, 10 TRp) 5 kertaa.* [K4,5] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeiset 3 TRp tekemättä. 
Sulje kerros alun 3. kjs:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku:  
Lyhyt sivu: 4 puolip, 63 TRp, 4 ”aurinkoa” (joista jokaisessa 7 TRpp3yht ja 6 x 3kjs-
kaarta), 2kjs-kaari kulmassa. 
Pitkä sivu: 4 puolip, 60 TRp, 5 ”aurinkoa” (joista jokaisessa 7 TRpp3yht ja 6 x 3kjs-
kaarta), 2kjs-kaari kulmassa. 
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Vinkki: tarkista, että teet kaikki pp3:t 62.kerroksen edestä.  
63. Tee itsenäinen aloitus-TRks minkä tahansa pitkän sivun viimeiseen s:aan, [K1] 
*Lyhyt sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, 13 TRks, [K2] 
(hy seur. s, pp3 61.krs:n p:n ja pp:n väliin,  
(KEks seuraavaan TRpp3yht:een, pp3 61.krs:n pp-ryhmien väliin, 3 ks seur. 3kjs-
kaareen, pp3 61.krs:n pp-ryhmien väliin) [K3,4] 6 kertaa, KEks seur. TRpp3yht:een, pp3 
61.krs:n pp:n ja p:n väliin, hy seur. s, 11 TRks) 4 kertaa, 2 TRks,  
 
Pitkä sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, 11 TRks,  
(hy seur. s, pp3 61.krs:n p:n ja pp:n väliin,  
(KEks seur. TRpp3yht:een, pp3 61.krs:n pp-ryhmien väliin, 3 ks seur. 3kjs-kaareen, pp3 
61.krs:n pp-ryhmien väliin) 6 kertaa, KEks seur. TRpp3yht:een, pp3 61.krs:n pp:n ja p:n 
väliin, hy seur. s, 8 TRks) 5 kertaa, 3 TRks.* [K5] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeinen TRks tekemättä.  
Sulje kerros itsenäiseen aloitus-TRks:aan, katkaise lanka ja päättele, tai sulje kerros 
ps:lla, jos jatkat samalla värillä. 
Silmukkaluku:  
Lyhyt sivu: 2 ks, 59 TRks, 4 ”aurinkoa” (joista jokaisessa 18 ks, 7 KEks, 14 pp3), 2kjs-kaari 
kulmassa. 
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Pitkä sivu: 2 ks, 54 TRks, 5 ”aurinkoa” (joista jokaisessa 18 ks, 7 KEks, 14 pp3), 2kjs-kaari 
kulmassa. 
 

 
 
 
 
64. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa pitkän sivun viimeiseen s:aan, [K1], tai jos 
jatkat samalla värillä tee kjs ja ks samaan s:aan, ks seur. s:aan,  
*Lyhyt sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, 14 ks,  
((KEks3yht seur. 3 s:aan [pp3, KEks, pp3], 3 ks) 6 kertaa,  
KEks3yht seur. 3 s:aan, 11 ks) 4 kertaa, 3 ks,  
 

Pitkä sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, 12 ks,  
((KEks3yht seur. 3 s:aan [pp3, KEks, pp3], 3 ks) 6 kertaa, 
KEks3yht seur. 3 s:aan, 8 ks) 5 kertaa, 4 ks.* [K2,3] 
 

Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeiset 1 tai 2 ks tekemättä (riippuen siitä, miten 
aloitit tämän kerroksen).  
Sulje kerros itsenäiseen aloitus-ks:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku: 
Lyhyt sivu: 63 ks, 4 ”aurinkoa” (joista jokaisessa 18 ks, 7 KEks3yht), 2kjs-kaari 
kulmassa. 
Pitkä sivu: 50 ks, 5 ”aurinkoa” (joista jokaisessa of 18 ks, 7 KEks3yht), 2kjs-kaari 
kulmassa. 
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Vinkki: Ensimmäinen, kolmas ja viides pp-ryhmä virkataan ensimmäiseen, neljänteen ja 
viimeiseen KEks3yht-silmukoihin.  
65. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa pitkän sivun viimeiseen s:aan, [K1] 
*Lyhyt sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, 12 ks,  
(hy seur. 3 s, (seur. s:aan (3 pp, nirkko-pp, 3 pp) [K2], hy 2 s, ks, hy 2 s) [K3] 4 kertaa, 
(seur. s:aan (3 pp, nirkko-pp, 3 pp), hy 3 s, 5 ks) 4 kertaa, 7 ks,  
 
Pitkä sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, 10 ks,  
(hy seur. 3 s, (seur. s:aan (3 pp, nirkko-pp, 3 pp), hy 2 s, ks, hy 2 s) 4 kertaa, (seur. 
s:aan (3 pp, nirkko-pp, 3 pp), hy 3 s, 2 ks) 5 kertaa, 8 ks.* [K4] 
 

Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeinen ks tekemättä.  
Sulje kerros itsenäiseen aloitus-ks:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku:  
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Lyhyt sivu: 41 ks, 4 ”aurinkoa” (joista jokaisessa 4 ks, 5 x 6 pp + nirkko-pp -ryhmää), 
2kjs-kaari kulmassa. 
Pitkä sivu: 30 ks, 5 ”aurinkoa” (joista jokaisessa 4 ks, 5 x 6 pp + nirkko-pp -ryhmää), 
2kjs-kaari kulmassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa pitkän sivun viimeiseen s:aan, [K1] 
*Lyhyt sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, 9 ks, hy seur. 3 s, 
seur. s:aan ((kjs, nirkko-pp) kaksi kertaa, kjs),  
 
((TRks nirkko-pp:een, kjs, seur. ks:aan (nirkko-pp, kjs) 3 kertaa) 4 kertaa,  
TRks nirkko-pp:een, kjs, 3. eli keskimmäiseen ks:aan (nirkko-pp, kjs) 2 kertaa) 3 kertaa, 
 
(TRks nirkko-pp:een, kjs, seur. ks:aan (nirkko-pp, kjs) 3 kertaa) 4 kertaa, 
TRks nirkko-pp:een, kjs, seur. ks:aan (nirkko-pp, kjs) 2 kertaa, hy seur. 3 s, 9 ks, [K2] 
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Pitkä sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, 7 ks, hy 3 s, seur. s:aan (kjs, nirkko-pp) 2 
kertaa, kjs,  
((TRks nirkko-pp:een, kjs, seur. ks:aan (nirkko-pp, kjs) 3 kertaa) 4 kertaa 
TRks nirkko-pp:een, kjs, nirkko-pp 1.ks:aan, hy seur. s, kjs) 4 kertaa, 
 
(TRks nirkko-pp:een, kjs, seur. ks:aan (nirkko-pp, kjs) 3 kertaa) 4 kertaa,  
TRks nirkko-pp:een, seur. ks:aan (kjs, nirkko-pp) kaksi kertaa, kjs,  
hy seur. 3 s, 7 ks.* [K3] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeinen ks tekemättä.  
Sulje kerros itsenäiseen aloitus-ks:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku: 
Lyhyt sivu: 20 ks, 20 TRks, 5 x (2 nirkko-pp + 3 kjs-kaarta), 16 x (3 nirkko-pp + 4 kjs-
kaarta), 2kjs-kaari kulmassa. 
Pitkä sivu: 16 ks, 25 TRks, 4 x (nirkko-pp + 2 kjs-kaarta), 2 x (2 nirkko-pp + 3 kjs-kaarta), 
20 x (3 nirkko-pp + 4 kjs-kaarta), 2kjs-kaari kulmassa. 
 

 
Kokoarviot: 
Double Knitting -vahvuisella langalla 4mm/G -koukulla:  
Lyhyt sivu:   100cm 
Pitkä sivu:    119.5cm 
 
Aran -vahvuisella langalla 5.5mm koukulla:  
Lyhyt sivu:  119cm 
Pitkä sivu:   138cm 
 
 
 
Osa 5 valmis.  


