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Cosmic Cal               Osa 8 
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 
yksittäisiä toistoja. 

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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Erikoissilmukat 
Tässä osassa ei käytetä erikoissilmukoita. 
 
 
84. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa pitkän sivun kahden viimeisen silmukan 
väliin [K1], hy seur. s,  
*Lyhyt sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, (hy seur. s, ks silmukoiden väliin) 203 
kertaa,  
 
Pitkä sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, (hy seur. s, ks silmukoiden väliin) 231 
kertaa.* [K2,3] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeinen ks tekemättä. 
Sulje kerros ps:lla itsenäiseen aloitus-ks:aan. 
Silmukkaluku: Lyhyt sivu: 205 ks, 2kjs-kaari kulmassa.  
Pitkä sivu: 233 ks, 2kjs-kaari kulmassa. 
 

 
85. 3 kjs [lasketaan pylvääksi], p seur. s:aan, [K1] 
*Lyhyt sivu: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman 2kjs-kaareen, 205 pylvästä,  
 
Pitkä sivu: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman 2kjs-kaareen, 233 pylvästä.* [K2,3] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeiset 2 p tekemättä.  
Sulje kerros ps:lla 3. kjs:aan.  
Silmukkaluku: Lyhyt sivu: 209 p, 2kjs-kaari kulmassa.  
Long side: 237 p, 2kjs-kaari kulmassa. 
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86. 4 kjs [vastaa pylvästä ja ketjusilmukkaa], hy seur. s, p seur. s:aan, kjs, hy seur. s, 
[K1] 
*Lyhyt sivu: kulman 2kjs-kaareen (p, kjs, p, 2 kjs, p, kjs, p),  
(kjs, hy seur. s., p seur. s:aan) 104 kertaa, kjs, hy seur. s,  
 
Pitkä sivu: kulman 2kjs-kaareen (p, kjs, p, 2 kjs, p, kjs, p),  
(kjs, hy seur. s, p seur. s:aan) 118 kertaa, kjs, hy seur. s.* [K2,3] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä tekemättä viimeiset kjs, p, kjs.  
Sulje kerros 3. kjs:aan, katkaise lanka ja päättele.  
Silmukkaluku: Lyhyt sivu: 108 p, 107 kjs-kaarta, 2kjs-kaari kulmassa.  
Pitkä sivu: 122 p, 121 kjs-kaarta, 2kjs-kaari kulmassa. 
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87. Tee itsenäinen aloitus-KTks minkä tahansa pitkän sivun viimeiseen s:aan, [K1] 
*Lyhyt sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen,  
KTks seur. s:aan, pp3 edellisen krs:n kjs-kaaren edestä 85.krs:n 2kjs-kaareen, [K2] 
(KTks seur. s:aan, pp3 edellisen krs:n kjs-kaaren edestä 85.krs:n ylihyp. s:aan) 105 
kertaa, [K3] 
KTks seur. s:aan, pp3 edellisen krs:n kjs-kaaren edestä 85.krs:n 2kjs-kaareen, 
KTks seur. s:aan, 
 
Pitkä sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, 
KTks seur. s:aan, pp3 edellisen krs:n kjs-kaaren edestä 85.krs:n 2kjs-kaareen, 
(KTks seur. s:aan, pp3 edellisen krs:n kjs-kaaren edestä 85.krs:n ylihyp. s:aan) 119 
kertaa, KTks seur. s:aan, pp3 edellisen krs:n kjs-kaaren edestä 85.krs:n 2kjs-kaareen, 
KTks seur. s:aan.* [K4,5] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeinen KTks tekemättä. 
Sulje kerros itsenäiseen aloitus-KTks:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku: Lyhyt sivu: 2 ks, 108 KTks, 107 pp3, 2kjs-kaari kulmassa.  
Pitkä sivu: 2 ks, 122 KTks, 121 pp3, 2kjs-kaari kulmassa. 
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88. Tee itsenäinen aloitus-p minkä tahansa pitkän sivun viimeiseen s:aan, [K1] 
*Lyhyt sivu: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman 2kjs-kaareen, 217 pylvästä,  
 
Pitkä sivu: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman 2kjs-kaareen, 245 pylvästä.* [K2,3] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeinen p tekemättä. 
Sulje kerros itsenäiseen aloitus-p:een, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku: Lyhyt sivu: 221 p, 2kjs-kaari kulmassa.  
Pitkä sivu: 249 p, 2kjs-kaari kulmassa. 

 
 
89. Tee itsenäinen aloitus-ks minkä tahansa pitkän sivun viimeiseen s:aan, [K1] 
*Lyhyt sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, hy seur. s, 220 ks,  
 
Pitkä sivu: (ks, 2 kjs, ks) kulman 2kjs-kaareen, hy seur. s, 248 ks.* [K2,3]  
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeinen ks tekemättä. 
Sulje kerros ps:lla itsenäiseen aloitus-ks:aan.  
Silmukkaluku: Lyhyt sivu: 222 ks, 2kjs-kaari kulmassa.  
Pitkä sivu: 250 ks, 2kjs-kaari kulmassa. 
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90. 3 kjs [lasketaan pylvääksi], p seur. s:aan, [K1] 
*Lyhyt sivu: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman 2kjs-kaareen, 222 pylvästä,  
 
Pitkä sivu: (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman 2kjs-kaareen, 250 pylvästä.* [K2,3] 
 
Toista *-* kaksi kertaa, mutta jätä viimeiset 2 p tekemättä.  
Sulje kerros 3. kjs:aan, katkaise lanka ja päättele. 
Silmukkaluku: Lyhyt sivu: 226 p, 2kjs-kaari kulmassa.  
Pitkä sivu: 254 p, 2kjs-kaari kulmassa. 
 

 
 
 
Osa 8 valmis. 
 
 
Kokoarviot: 
Double Knitting -vahvuisella langalla 4mm/G -koukulla:  
Lyhyt sivu:   129.5cm 
Pitkä sivu:    151cm 
 
Aran -vahvuisella langalla 5.5mm koukulla:  
Lyhyt sivu:  151cm 
Pitkä sivu:   187cm 
 
 


