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Friends Around the World CAL 

Sydney 
Suunnittelija 

Shelley Husband  

Tarvitset: 

 210 metriä  lankaa 

 5 mm virkkuukoukun 

Huomiot 

Lyhenteen edessä oleva kirjainyhdistelmä ”KE” tarkoittaa, että 

silmukka tehdään kohovirkkauksena edellisen kerroksen 

silmukan etupuolelta. Joten KEp tarkoittaa kohovirkkauksena 

tehtyä pylvästä ja KEks tarkoittaa kohovirkkauksena tehtyä 

kiinteää silmukkaa. Kohovirkkaus tarkoittaa, että uusi 

silmukka tehdään edellisen kerroksen silmukan ympärille 

etupuolelta. Suunnittelijan ohjevideo löytyy täältä.  

Kuvat kerros kerrokselta löytyvät sivulta 5 alkaen. Ne on lisätty ohjeen loppuun, joten voit 

halutessasi tulostaa vain kirjallisen ohjeen sivut 2, 3 & 4. 

Jos silmukoiden tekniikat ovat uusia, katso ohjeet YouTube kanavaltani. 

Lyhenteet... 

kjs = ketjusilmukka 

ps = piilosilmukka 

s = silmukka, silmukat 

ak = aloitusketju, lasketaan 

silmukaksi 

ks = kiinteäsilmukka : video täällä 

puolip = puolipylväs : video täällä 

p = pylväs : video täällä  

pp½ = puolikas pitkäpylväs : video 

täällä. 

pp3 = pitkä pylväs kolmella 

langankierrolla : video täällä  

KE = Kohovirkkaus etupuolelta: video 

täällä 

.

https://youtu.be/DgNEyiFwnAI
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
https://youtu.be/eG_mpXY6wFk
https://youtu.be/NxnfyohKvyM
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/q4knnOkISo8
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/DgNEyiFwnAI
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Ohje 

Tee aloituslenkki tai 4 kjs ja sulje renkaaksi ps:lla. 

Kerros 1 

3 kjs (aloitusketju), 2 p, *2 kjs, 3 p*, toista *-* 4 kertaa, kjs, sulje kerros ks:lla 

kolmanteen ketjusilmukkaan.  

{18 s ja 6 kjs-kaarta} 

Kerros 2 

3 kjs (aloitusketju), 2 p ks:aan, jolla suljit edellisen kerroksen, *hy 1, ks, hy 1**, 5 p 

kjs-kaareen*, toista *-* 4 kertaa ja *-** kerran, 2 p samaan s:aan ensimmäisten 

silmukoiden kanssa. Sulje kerros ps:lla aloitusketjuun. 

{36 s} 

Kerros 3 

3 kjs (aloitusketju), *KEp, KEpuolip, hy 1, KEpuolip KEp**, (p, 2 kjs, p) samaan 

silmukkaan* toista *-* 4 kertaa ja *-** kerran, p samaan s:aan ensimmäisen silmukan 

kanssa, kjs, sulje ks:lla aloitusketjuun.  

{36 s ja 6 kjs-kaarta} 

Kerros 4 

2 ks ks:aan, jolla suljit edellisen kerroksen, *6 KEks**, (2 ks, 2 kjs, 2 ks) kjs-kaareen*, 

toista *-* 4 kertaa ja *-** kerran , 2 ks samaan s:aan ensimmäisten silmukoiden 

kanssa, kjs, sulje kerros ks:lla ensimmäiseen ks:aan. 

{60 s ja 6 kjs-kaarta} 

Kerros 5 

Katso pylväiden sijoitus kuvasta sivulta 5  

ks ks:aan, jolla suljit edellisen kerroksen, *3 kjs, hy 5, p, p, 3 kjs, hy5 **, ks kjs-

kaareen*, toista *-* neljä kertaa, ja *-** kerran, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen 

ks:aan.  

{12 s ja 12 kjs-kaarta} 

Kerros 6 

3 kjs (aloitusketju),*4 p kjs-kaareen**, p*, toista *-* 10 kertaa ja *-** kerran, sulje 

kerros ps:lla. 

{60 s} 

Kerros 7 

Ks samaan silmukkaan ps:n kanssa, 59 ks, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

{60 s} 
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Kerros 8 

Ks samaan silmukkaan ps:n kanssa, *3 kjs, hy 1, p, 3 kjs, hy 1**, ks*, toista *_* 13 

kertaa ja *_** kerran, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

{30 s ja 30 kjs-kaarta} 

Kerros 9 

3 kjs (aloitusketju), *3 kjs, hy kjs-kaaren yli, ks, 3 kjs, hy kjs-kaaren yli**, p* toista *_* 

13 kertaa, ja *_** kerran, sulje kerros ps:lla aloitusketjuun.  

{30 s ja 30 kjs-kaarta} 

Kerros 10 

ks samaan silmukkaan ps:n kanssa, *3 ks kjs-kaareen **, ks* toista *_* 28 kertaa ja 

*_** kerran, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

{120 s} 

HUOM: Työsi saattaa olla röyhelöinen tässä kohtaa - kaksi seuraavaa kerrosta korjaa 

tilanteen.  

Kerros 11 

3 kjs (aloitusketju), 119 p, sulje ps:lla aloitusketjuun. 

{120 s} 

Kerros 12 

ks samaan silmukkaan ps:n kanssa, 119 ks, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. 

{120 s} 

Kerros 13 

4 kjs (aloitusketju), pp samaan silmukkaan ps:n kanssa *2 pp½, p, 2 kjs, hy 2, 19 ks, 2 

kjs, hy 2, p, 2 pp½** (2 pp, 2 kjs, 2pp) samaan silmukkaan*, toista *_* kaksi kertaa ja 

*_** kerran, 2 pp samaan silmukkaan ensimmäisen silmukan kanssa, kjs, sulje kerros 

ks:lla aloitusketjuun. 

{29 s per sivu ja kjs-kaaret kulmissa} 

Kerros 14 

3 kjs (aloitusketju) *4 KEp, KEpuolip, hy kjs-kaari, 19 ks, hy kjs-kaari, KEpuolip, 4 

KEp**, (p, 2 kjs, p) kjs-kaareen*, toista *_* 2 kertaa ja *_** kerran, p samaan 

silmukkaan ensimmäisen silmukan kanssa, sulje kerros ks:lla aloitusketjuun.  

{31 s per sivu ja kjs-kaaret kulmissa} 

Kerros 15  

3 kjs (aloitusketju), *3 x [kjs, hy 1, p], kjs, hy 1, puolip, [kjs, hy 1, ks], kjs, hy 1, puolip, 

3x [kjs, hy 1, p], kjs, hy 1**, (p, 3 kjs, p) kjs-kaareen*, toista *_* 2 kertaa ja *_** 

kerran, p samaan silmukkaan aloituksen kanssa, kjs, sulje kerros puolip:llä 

aloitusketjuun. 
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{17 s & 16 kjs per sivu ja kjs-kaaret kulmissa} 

Kerros 16 

2 ks puolipylvääseen, *16 x [ks, ks kjs:aan], ks**, (2 ks, 2 kjs, 2 ks) kjs-kaareen*, 

toista *_* 2 kertaa ja *_** kerran, 2 ks samaan silmukkaan aloituksen kanssa, kjs, sulje 

kerros ks:lla ensimmäiseen ks:aan. 

{37 s per sivu ja kjs-kaaret kulmissa} 

Kerros 17 

ks edellisen kerroksen sulkeneeseen ks:aan, *37 ks**, (ks, 2 kjs, ks) kjs-kaareen*, 

toista *_* 2 kertaa ja *_** kerran, ks samaan silmukkaan ensimmäisen ks:n kanssa, 2 

kjs, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan. Katkaise ja päättele lanka.  

{39 s per sivu ja kjs-kaaret kulmissa} 
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Kuvat kerros kerrokselta 

Kerros 1 Kerros 2 

  

Kerros 3 Kerros 4 

  

Kerros 5 Kerros 5 pylvään sijoittuminen 
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Kerros 6      Kerros 7 

   

Kerros 8      Kerros 9 

  

Kerros 10 
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Kerros 11 

 

Kerros 12 

 

Kerros 13 

  

Kerros 14 

  



Sydney by Shelley Husband for the Friends Around the World CAL 2016 

http://spincushions.com/ 

Kerros 15 

  

  

Kerros 16 
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Ja se oli siinä – olet valmis.  

 

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

Page –tapahtumasivulta tai CAL -Crochet Along Group Facebook-ryhmästä. 

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, haluat ottaa minuun 

yhteyttä, niin voit lähettää minulle sähköpostia: shelley@spincushions.com.  Nautiskele! 

Ohjetta ei tule muuttaa tai jälleenmyydä.  Voit myydä tämän ohjeen avulla 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

