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Friends Around the World CAL 

Melbourne 
By Shelley Husband  

  

 

Tarvitset 

 N. 100 metriä paksuhkoa, 5 mm koukulle sopivaa lankaa 

 5 mm virkkuukoukku 

Huomioita 

Ennen värin vaihtoa suosittelen, että teet edellisen kerroksen 

loppuun joko “2 kjs, sulje ps:lla” tai “3 kjs, sulje ps:lla” 

riippuen siitä millä kerroksella olet menossa. Uuden värin 

liittämiseen kerroksen alussa suosittelen standing stitch -

menetelmää. Tekemäni opastevideo löytyy täältä.  

Ohjeen lopusta, sivulta 5 alkaen, löydät kerros kerrokselta 

tehdyn kuvallisen opastuksen. Olen sijoittanut kuvat ohjeen 

loppuun, jotta voit halutessasi tulostaa pelkät sanalliset ohjeet 

sivuilta 2 & 3. 

Mikäli ohjeessa on muita sinulle uusia tekniikoita, voit tutustua ohjeisiin YouTube 

kanavallani. 

 

 

 

https://youtu.be/bR37kfrRJ24
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
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Lyhenteet... 

kjs = ketjusilmukka 

ps = piilosilmukka 

s = silmukka/silmukkaa 

ks = kiinteä silmukka : video täällä 

puolip= puolipylväs : video täällä 

p = pylväs : video täällä.  

pp = pitkä pylväs (2 langankiertoa) : video 

täällä.

Ohje 

Tee aloitusrengas joko käyttäen lenkkialoitusta tai tee 4kjs ja sulje aloitusrenkaaksi 

ps:lla. 

Kerros 1 

4 kjs (korvaa ensimmäisen pp:n), *kjs, pp, kjs**, pp, 3 kjs, pp*, toista *_* kahdesti ja 

*_** kerran, pp, kjs, sulje kerros tekemällä puolip aloitusketjun neljänteen kjs:aan. 

{3 s & 2 x 1 kjs jokaisella sivulla sekä kjs-kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 2 

2 ks puolip:een, jolla suljit edellisen krs:n *2 x [ks s:aan, ks kjs:aan], ks**, (2 ks, 2 kjs, 

2 ks) kulman kjs-kaareen*, toista *_* kahdesti ja *_** kerran, 2 ks samaan puolip:een 

kuin kerroksen alun ks:t. Kjs, sulje 1. ks:aan. 

{9 s:aa jokaisella sivulla sekä 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 3 

3 kjs (korvaa pylvään), *9 p**, (p, 2 kjs, p) kulman kjs-kaareen*, toista *_ * kahdesti ja 

*_** kerran, p samaan s:aan kuin aloitus, kjs, sulje ks:lla alun 3:een kjs:aan. 

{11 s jokaisella sivulla sekä 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 4 

Ks ks:aan, jolla suljit ed. krs:n, *11 ks**, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen*, toista * _ 

* kahdesti ja * _ ** kerran, ks saman s:aan kuin aloitus, kjs. Sulje ks:lla alun ks:aan. 

{13 s jokaisella sivulla sekä  2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 5 

4 kjs (korvaa pitkän pylvään), *6 x [kjs, hy s, pp], kjs, hy s**, (pp, 3 kjs, pp) kulman 

kjs-kaareen*, toista * _ * kahdesti ja *_** kerran, pp in samaan s:aan kuin aloitus, kjs. 

Sulje tekemällä puolip alun 4:een kjs:aan. 

{8 s & 7 x kjs jokaisella sivulla sekä 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

https://youtu.be/eG_mpXY6wFk
https://youtu.be/NxnfyohKvyM
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/417dyA0fdyg
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Kerros 6 

2 ks puolip:een, jolla suljit ed.kerroksen,*7 x [ks, ks kjs-kaareen], ks**, (2 ks , 2 kjs, 2 

ks) kulman kjs-kaareen*, toista * _ * kahdesti ja  *_** kerran, 2 ks samaan puolip:een, 

kuin kerroksen ensimmäiset ks:t, kjs. Sulje ks:lla 1. ks:aan. 

{19 s jokaisella sivulla ja kjs-kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 7 

3 kjs (korvaa pylvään), *19 p**, (p, 2 kjs, p) kulman kjs-kaareen*, toista *_* kahdesti 

ja  *_** kerran, p samaan s:aan kuin 1. s, kjs. Sulje tekemällä ks alun 3:een kjs:aan. 

{21 s jokaisella sivulla ja 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 8 

ks ks:aan, jolla suljit ed. kerroksen, *21 ks**, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen*, toista 

* _ * kahdesti ja *_** kerran, ks samaan ks:aan, kuin kerroksen 1. ks, kjs, sulje ks:lla 

1. ks:aan. 

{23 s jokaisella sivullla ja 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 9 

4 kjs (korvaa pitkän pylvään), *11 x [kjs, hy s, pp], kjs, hy s**, (pp, kjs, pp) kulman 

kjs-kaareen*, toista *_* kahdesti ja *_** kerran, pp samaan s:aan kuin 1. s, kjs. Sulje 

tekemällä puolip alun 4:een kjs:aan. 

{13 s & 12 x kjs-kaari jokaisella sivulla ja 1:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 10 

2 ks puolip:een, jolla suljit ed. kerroksen, *12 x [ks, ks kjs-kaareen], ks**, (2 ks, 2 kjs, 

2 ks) kulman kjs-kaareen*, toista *_* kahdesti ja *_** kerran, 2 ks samaan puolip:een, 

kuin ensimmäiset ks:t, kjs. Sulje ks:lla krs:n 1. ks:aan. 

{29 s jokaisella sivulla ja 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 11 

3 kjs (korvaa pylvään), *29 p**, (p, 2 kjs, p) kulman kjs-kaareen*, toista *_* kahdesti  

ja *_** kerran, p samaan s:aan kuin, krs.1 s, kjs. Sulje tekemällä ks alun 3:een kjs:aan. 

 

{31 s jokaisella sivulla ja 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 12 

Ks ks:aan, jolla suljit ed. kerroksen, *31 ks**, (ks, 2  kjs, ks) kulman kjs-kaareen*, 

toista *_* kahdesti ja *_** kerran, ks samaan ks:aan, kuin krs. 1. ks, kjs. Sulje 

tekemällä ks krs:n 1. ks:aan. 

{33 s jokaisella sivulla ja 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 13 

Ks ks:aan jolla suljit ed.kerroksen, *33 ks**, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen*, toista 

*_* kahdesti ja *_** kerran, ks samaan ks:aan, kuin krs. 1. ks, kjs. Sulje tekemällä ks 

krs:n 1. ks:aan. 
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{35 s jokaisella sivulla ja 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 14 

Ks ks:aan jolla suljit ed.kerroksen, *35 ks**, (ks, 2 kjs, ks)kulman kjs-kaareen*, toista 

*_* kahdesti ja *_** kerran, ks samaan ks:aan, kuin krs. 1. ks, kjs. Sulje tekemällä ks 

krs:n 1. ks:aan. 

{37 s jokaisella sivulla  ja 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 

Kerros 15 

Ks ks:aan, jolla suljit ed. kerroksen, *37 ks**, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen*, 

toista * _ * kahdesti ja * _ ** kerran, ks samaan ks:aan kuin krs. 1. ks, 2 kjs. Sulje 

ps:lla ks:aan, katkaise ja päättele langat. 

{39 s jokaisella sivulla ja 2:n kjs:n kaari jokaisessa kulmassa} 
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Kerros kerrokselta kuvallinen ohjeistus 

Kerros 1 Kerros 2 

  

Kerros 3 Kerros 4 

  

Kerros 5 Kerros 6 
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Kerros 7 

 

Kerros 8 

 

Kerros 9 

 

Kerros 10 
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Kerros 11 

 

Kerros 12 

 

Kerros 13 

 

Kerros 14 

 

Kerros 15 
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Siinä kaikki – Olet valmis.  

 

 

Lisätietoa  Friends Around the World CAL-ista löydät Friends Around the World CAL Event 

Page tai CAL -Crochet Along Group Facebookista. 

Pysyäksesi ajan tasalla mitä virkkuurintamallani tapahtuu, voit tilata kuukausittaisen 

uutiskirjeeni ; http://spincushions.com/sign-up-for-my-newsletters . Muuta virkkaukseen 

liittyvää kivaa löydät täältä: http://spincushions.com/.  Jos mistä tahansa syystä haluat 

ottaa minuun yhteyttä, niin voit tehdä sen sähköpostin välityksellä: 

shelley@spincushions.com.  Nautiskele! 

Ohjetta ei tule muuttaa tai jälleenmyydä.  Voit myydä tämän ohjeen mukaan itse 

tekemäsi työn, kunhan mainitset minut suunnittelijana tai laitat linkin sivuilleni. “Pattern 

by Shelley Husband or Spincushions” riittää.  Kiitos paljon.  

https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://spincushions.com/
http://spincushions.com/
mailto:shelley@spincushions.com

