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Rakkaudesta lankaan. 

Ohjeen on alun perin suunnitellut ja julkaissut amerikkalainen Destany Wymore. Alkuperäinen ohje on saatavilla osoitteessa 
http://www.ravelry.com/patterns/library/victorian-lattice-square. Ohje julkaistaan suomeksi tekijän luvalla. 



Magic loop
(kiristettävä 

aloitussilmukka)

Kaavio/chart: Nora Heikinheimo, Koukuttamo       www.koukuttamo.fi

ketjusilmukka (kjs)

piilosilmukka (ps)

kiinteä silmukka (ks)

pylväs (p)

pylväspari (p-pari)

Malliruutu on virkattu Schachenmayr’n Cataniasta 
virkkuukoukulla nro. 3.

Valmiin ruudun koko on noin 16 x 16 cm.
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Huom! Useimpien kerrosten alussa ensimmäinen 
pylväs korvataan kiinteän silmukan ja ketjusilmukan 
yhdistelmällä (=valepylväs). Kun ohjeessa sanotaan esim. 
“yhdistä piilosilmukalla pylvääseen”, yhdistä valepylvään 
ketjusilmukkaan. 

Pylväspari tehdään virkkaamalla ensimmäinen pylväs melkein 
valmiiksi, eli siihen vaiheeseen kun koukulla on kaksi silmukkaa 
jäljellä. Ei vedetä lankaa vielä näiden silmukoiden läpi, vaan 
aloitetaan uusi pylväs. Toinen pylväs virkataan normaalisti 
kunnes viimeisessä vaiheessa lanka vedetään kaikkien 
(kolmen) koukulla olevien silmukoiden läpi.

1. kerros: Tee magic loop eli kiristettvä aloitussilmukka 
(=silmukka jonka alkulangasta kiristämällä keskusreikä 
umpeutuu). Virkkaa aloitussilmukkaan 4 kjs. Seuraavaksi 
*p, kjs*.Toista *-* vielä 10 kertaa, yhdistä ps:lla kolmanteen 
ketjusilmukkaan.

2. kerros: Virkkaa seuraavaan yhden kjs:n lenkkiin ks ja kjs 
ja vielä samaan lenkkiin p. Seuraavaksi 2 kjs. *Seuraavaan 
yhden kjs:n lenkkiin p-pari ja 2 kjs.* Toista *-* vielä 10 kertaa. 
Yhdistä ps:lla toiseen pylvääseen.

3. kerros: *Virkkaa ks kahden kjs:n lenkkiin, virkkaa 7 kjs. 
Virkkaa taas ks seuraavaan kaden kjs:n lenkkiin, 3 kjs, 
ks seuraavaan kaden kjs:n lenkkiin, 3 kjs.* Kolmannes 
kerroksesta tehty. Toista *-* vielä kolme kertaa. Yhdistä ps:lla 
kiinteään slmukkaan.

4. kerros: Virkkaa seitsemän kjs:n lenkkiin ks ja kjs 
(ensimmäinen pylväs), virkkaa 4 p, 3 kjs, 5p. Virkkaa ks 
seuraavaan kolmen kjs:n lenkkiin. Seuraavaksi 4 kjs. Ks 
seuraavaan kolmen kjs:n lenkkiin. *Virkkaa seuraavaan 
seitsemän kjs:n lenkkiin 5p, 3kjs, 5p. Seuraavaan kolmen kjs:n 
lenkkiin ks. 4 kjs. Seuraavaan kolmen kjs:n lenkkiin ks.* Toista 
*-* vielä kaksi kertaa. Yhdistä ps:lla kerroksen ensimmäiseen 
pylvääseen. 

5. kerros: Virkaa ks ja kjs toiseen pylvääseen. Virkkaa p 
seuraaviin kolmeen pylvääseen. Virkkaa seuraavaan kolmen 
kjs:n lenkkiin 2p, 3 kjs, 2p. Virkkaa p seuraaviin neljään 
pylvääseen. Virkkaa 4 kjs ja ks seuraavaan neljän kjs:n lenkkiin, 
virkaaa 4 kjs. * Virkkaa p seuraaviin neljään pylvääseen. 
Virkkaa seuraavaan kolmen kjs:n lenkkiin 2p, 3 kjs, 2p. Virkkaa 
p seuraaviin neljään pylvääseen. Virkkaa 4 kjs ja ks seuraavaan 
neljän kjs:n lenkkiin, virkaaa 4 kjs.* Toista *-* vielä kaksi 
kertaa. Yhdistä ps:lla kerroksen ensimmäiseen pylvääseen. 

6. kerros: Virkkaa ps toiseen pylvääseen. Ks ja kjs kolmanteen 
pylvääseen. Virkkaa p seuraaviin kolmeen pylvääseen. Virkkaa 
seuraavaan kolmen kjs:n lenkkiin 2p, 3 kjs, 2p. Virkkaa p 
seuraaviin neljään pylvääseen. Virkkaa 4 kjs ja ks seuraavaan 
neljän kjs:n lenkkiin, virkaaa 4 kjs, ks seuraavaan neljän kjs:n 
lenkkiin, 4 kjs. *Kolmannesta pylväästä lähtien virkkaa p 
seuraavaan neljään pylvääseen. Virkkaa seuraavaan kolmen 
kjs:n lenkkiin 2p, 3 kjs, 2p. Virkkaa p seuraaviin neljään 
pylvääseen. Virkkaa 4 kjs ja ks seuraavaan neljän kjs:n lenkkiin, 
virkaaa 4 kjs, ks seuraavaan neljän kjs:n lenkkiin, 4 kjs.* Toista 
*-* kaksi kertaa. Yhdistä ps:lla kerroksen ensimmäiseen 
pylvääseen. 

7. kerros: Virkkaa ks ja kjs ensimmäiseen pylvääseen. Virkkaa 
p seuraaviin viiteen pylvääseen. Virkkaa seuraavaan kolmen 
kjs:n lenkkiin 2p, 3 kjs, 2p. Virkkaa p seuraaviin kuuteen 
pylvääseen. Virkkaa seuraavaan neljän kjs:n lenkkiin 2 p. 
Virkkaa 4 kjs. Virkkaa ks seuraavaan neljän kjs:n lenkkiin. 
Virkkaa 4 kjs. Virkkaa seuraavaan neljän kjs:n lenkkiin 2 p. 
*Virkkaa p seuraaviin kuuteen pylvääseen. Virkkaa seuraavaan 
kolmen kjs:n lenkkiin 2p, 3 kjs, 2p. Virkkaa p seuraaviin 
kuuteen pylvääseen. Virkkaa seuraavaan neljän kjs:n lenkkiin 
2 p. Virkkaa 4 kjs. Virkkaa ks seuraavaan neljän kjs:n lenkkiin. 
Virkkaa 4 kjs. Virkkaa seuraavaan neljän kjs:n lenkkiin 2 
p.* Toista *-* vielä kaksi keraa. Yhdistä ps:lla kerroksen 
kolmanteen pylvääseen. 

8. kerros: Virkkaa ks ja kjs kolmanteen pylvääseen. Virkkaa 
p seuraaviin seitsemään pylvääseen. Virkkaa seuraavaan 
kolmen kjs:n lenkkiin 2p, 3 kjs, 2p. Virkkaa p seuraaviin 
kymmeneen pylvääseen. Virkkaa seuraavaan neljän kjs:n 
lenkkiin 2 p. Virkkaa kjs. Virkkaa seuraavaan neljän kjs:n 
lenkkiin 2 p. *Virkkaa p seuraaviin kymmeneen pylvääseen. 
Virkkaa seuraavaan kolmen kjs:n lenkkiin 2p, 3 kjs, 2p. Virkkaa 
p seuraaviin kymmeneen pylvääseen. Virkkaa seuraavaan 
neljän kjs:n lenkkiin 2 p. Virkkaa kjs. Virkkaa seuraavaan neljän 
kjs:n lenkkiin 2 p.* Toista *-* vielä kaksi kertaa. Virkkaa 2 
p seuraaviin kahteen pylvääseen. Yhdistä ps:lla kerroksen 
viidenteen pylvääseen. 

9. kerros: Kjs. Virkkaa ks seuraaviin yhdeksään pylvääseen. 
Virkkaa seuraavaan kolmen kjs:n lenkkiin 2ks, 3 kjs, 2ks. 
Virkkaa ks seuraaviin 14 pylvääseen. Virkkaa ks seuraavaan 
yhden kjs:n lenkkiin. *Virkkaa ks seuraaviin 14 pylvääseen. 
Virkkaa seuraavaan kolmen kjs:n lenkkiin 2ks, 3 kjs, 2ks. 
Virkkaa ks seuraaviin 14 pylvääseen. Virkkaa ks seuraavaan 
yhden kjs:n lenkkiin.* Toista *-* vielä kaksi kertaa. Virkkaa 
ks seuraaviin neljään pylvääseen. Päättele ps:lla seuraavaan 
kjs:aan.


