
Cosmic CAL 2018 Esittely 
 

 

Te, joille aiemmat virkkausmallini ovat jo tuttuja, tiedätte, miten rakastan ajatusta siitä, että rakkaus virkkaamiseen 

ja lankoihin yhdistää tuhansia erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ympäri maailman.  

 

Cosmic CAL:n ydinajatus onkin yhteys ja sen laajeneminen. Jos näet tässä mallissa maailmankaikkeuden, tähdet, jopa 

koko elämän verkon, tämä virkkausmatka on juuri sinua varten ja toivon, että se matka on rakkauden ja 

kiitollisuuden täyteinen. 

 

”Yhtä aikaa ylhäällä ja alhaalla, sisäpuolella ja ulkopuolella, on koko universumi ja sielu.” – Hermes Trisma 

 

“Kosminen ymmärrys, tietoisuus elämästä ja maailmankaikkeuden järjestyksestä, joka on tällä hetkellä vain harvojen 

vallassa.  

Ihmisen kehityskulussa se on seuraava askel, jonka koko ihmiskunta saavuttaa tulevaisuudessa.” 

Gistus 

 

Ajatus tähän CAL:iin lähti arkkienkeli Metatronista. Olen ollut kiinnostunut Metatronista ja tutkinut Metatronia sekä 

Metatronin kuutioksi kutsuttua hengellistä/uskonnollista geometristä kuviota. Kuviota 

käytetään usein meditaatioon ja tietoisuuden korkeammille tasoille pääsemiseen. 

Metatronin kuutiossa on mukana kaikki mahdolliset muodot ja kuviot, myös “elämän 

kukka”, joka on jatkuvan kasvun ja yhteyden symboli.  

Voit etsiä lisää tietoa internetistä, jos kiinnostuit aiheesta. 

 

 

 

 

 Stylecraft yarns CAL:n sponsorina  
 

Olen todella innoissani CAL-yhteistyöstä Stylecraft yarnsin kanssa.  

Stylecraft on ehdoton suosikkilankani virkkaukseen. Esittelemme joitakin Stylecraftin suosituimpia lankoja mitä 

upeimmissa väreissä.  

Facebookiin avataan virallinen CAL-ryhmä, jossa voit jakaa kuvia työsi edistymisestä ja josta löydät uusimmat 

tiedotteet ja päivitykset CAL:sta.  

 

 Miten CAL [crochet a-long] toteutetaan? 
 

CAL koostuu 9 osasta, jotka julkaistaan viikon välein.  

CAL:n ensimmäinen osa julkaistaan tiistaina 17.4.2018 ja viimeinen osa tiistaina 12.6.2018.  

 

Tiistaisin klo 12 (klo 10 GMT Iso-Britannian aikaa) Stylecraft julkaisee linkin, josta pääset lataamaan kuvallisen 

virkkausohjeen. Samalla julkaistaan linkki opastevideoon, joka näkyy minun Youtube-kanavallani osoitteessa 

https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos


Omalla Facebook-sivullani sekä Facebook-ryhmässä julkaisen viikoittain linkin nettisivuilleni, josta löytyvät seuraavat 

käännökset:  

 

♥ Bulgarian – Български 

♥ Czech -Čeština 

♥ Danish – Dansk 

♥ Dutch – Nederlands 

♥ Finnish – Suomi 

♥ French – Français 

♥ German – Deutsch 

♥ Hebrew – עברית 

♥ Hungarian – Magyar 

♥ Italian - Italiano 

♥ Korean – 한국어. 

♥ Norwegian – Norsk 

♥ Spanish – Español 

♥ Swedish -Svenska 

♥ Urdu - اردو 

 

 

Me kaikki yhdessä saamme tehdä tämän upean, suorakulmion muotoisen peiton.  

 

Ohje on ilmainen ja pysyy ilmaisena nettisivuillani ikuisesti. Tämä on minun lahjani sinulle.  

Kuten muitakin mallejani, myös Cosmic CAL:ia suojaa tekijänoikeus. Saat ladata ja tulostaa ohjeen omaan käyttöösi 

tai jakaa CAL-linkin ystävälle tai sosiaalisessa mediassa. Ohjeen tai ohjeen yksittäisen osan julkaiseminen ja 

kopioiminen on kielletty.  

 

 Toivon, että kunnioitamme toisiamme molemminpuolisesti.  

 

 

 Mitä projektin tekemiseen tarvitaan? 
 

CAL:iin suunnitellaan neljä (4) virallista lankapakettia eri väriteemoilla. Voit tehdä peiton myös omavalintaisilla 

langoilla.  

 

Jos kuulut Facebook-ryhmääni, tiedätkin jo kaiken värien ideatauluista. Olen suunnitellut nämä väriyhdistelmät 

inspiraatioksi virallisiin lankapaketteihin.  

 

 

 

http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Finnish.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-French.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-German.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Korean.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/11/Whispers-from-the-Past-Part-9-Persian.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Spanish.pdf


Creation 
Stylecraft Classique Cotton DK -lankaa olen käyttänyt ohjekuvien tekemisessä.  

Classique on ihana, pehmeä puuvillalanka, jota on ilo virkata. Tästä langasta saat peiton, joka kestää vuosia. Värit 

ovat voimakkaita ja vaikuttavat luovaan mieleen niin, että tuntuu kuin mikä vain olisi mahdollista.  

”Creation” -lankapaketti sisältää 49 kpl 50 gramman keriä, suositukseni tälle langalle sopivaksi virkkuukoukuksi on 4 

mm.  

 

Lapis x 12 
Greek Blue x 7 
Azure x 4 
Lavender x 5 
Wisteria x 3 
Fondant x 6 
Shell Pink x 4 
Sunflower x 4 
Ivory x 4 

 

Valmiin peiton koko: lyhyt sivu noin 137 cm, pitkä sivu noin 157,5 cm.  

 

Harmony 
Stylecraft Special DK on 100 % akryylilanka. Se on minun suosikkilankani virkkaukseen ja siitä löytyy huikea 

värikartta. Lanka on pehmeää, kestää pesua ja pitoa, saat tästä langasta iloa ja lohtua tuovan peiton vuosiksi 

eteenpäin. Värit tuovat tunteen luonnosta ja neutraalisuudesta, näemme miten kaikki on yhtä keskenään.  

”Harmony” -lankapaketti sisältää 16 kpl 100 gramman keriä, tälle langalle suosittelen 4 mm 
virkkuukoukkua.  

 

Walnut  x 3 
Parchment  x 3 
Mustard  x 3 
Lemon  x 3 
Pistachio x 4 

 

Valmiin peiton koko: lyhyt sivu noin 137 cm, pitkä sivu noin 157,5 cm. 

 

 

Peace and Tranquillity 
Tässä paketissa on akryyli-villa-sekoitelankoja: Stylecraft Life DK ja Batik DK. Langat ovat kevyitä ja pehmeitä, sekä 

yksivärisiä että kirjavia.  

Maan ja meren elementit, viileät ja rauhoittavat siniset ja vihreät muistuttavat, että aina on mahdollisuus saavuttaa 

mielenrauha ja hiljaisuus.  

 

 

 

 

 



“Peace and Tranquillity” -lankapaketti sisältää 9 kpl 100 gramman keriä Stylecraft Life DK -lankaa ja 12 kpl 50 
gramman keriä Stylecraft Batik DK -lankaa. Koukkusuositus 4 mm.  

 

French Blue x 2 
White x 2 
Aqua x 3 
Ivy x 2 
Teal x 5 
Krypton x 4 
Coral x 3 

 

Valmiin peiton koko: lyhyt sivu noin 137 cm, pitkä sivu noin 157,5 cm. 

 

 

Love and Light 
Stylecraft Special Baby Aran on 100 % akryylistä ja 100 % suloisen pehmeää ja todella mukavaa lankaa virkata. 

Tämän paketin värit ovat farkunsinistä lukuun ottamatta pehmeitä pastellisävyjä. Nämä värit tuovat mukanaan valoa 

ja rakkautta synkkyyden keskelle. 

 

”Love and Light” -lankapaketti sisältää 28 kpl 100 gramman keriä, ja tälle langalle suosittelen koukkukokoa 5,5 mm.  

 

Baby Denim x 7 
Baby Cream x 6 
Baby Lemon x 3 
Baby Pink x 5 
Baby Mint x 4 
Baby Blue x 6 

 

Valmiin peiton koko: lyhyt sivu noin 167 cm, pitkä sivu noin 195 cm. 

 

 

 Omavalintaiset langat ja värit  
Lankapakettien esimerkkien avulla voit laskea, paljonko tarvitset lankaa, jos haluat käyttää omavalintaisia lankoja. 

Menekki riippuu lankalaadusta ja sen vahvuudesta (grammaa/metriä) sekä siitä, kuinka montaa eri väriä aiot käyttää.  

 

DK-vahvuisten lankojen menekissäkin on eroja, tässä kuitenkin vielä esimerkkeinä:  

Käytin peittoihin:  

Special DK, noin 4192 metriä  

Stylecraft Life DK ja Batik DK sekoitus, noin 2915 metriä 

Stylecraft Classique Cotton DK, noin 4012 metriä 

Stylecraft Baby Aran, noin 4485 metriä  

 

 

 

 
 
 



 Milloin voin ostaa lankapaketin?  
 

Lankapaketit ovat saatavilla 19.2.2018 alkaen tietyissä yhteistyökumppaneina toimivissa lankakaupoissa. 

Lankapaketit ovat tilattavissa yhteistyökumppaneina toimivista verkkokaupoista 26.2.2018 alkaen. 

Lisään linkit lankakauppoihin ja verkkokauppoihin heti, kun lankapaketit ovat saatavilla. 

 

Rakkaudella Helen 


