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Tämä neliö on vartavasten suunniteltu 2016 CAL-Crochet A Long Anniversary CAL, 
“Friends Around the World” -peittoon eikä ohjetta tule muuttaa, jakaa tai myydä 

ilman suunnittelijan lupaa. 
 

30 x 30 cm neliö, jossa on käytetty erityistä ketju-kierrevirkkaustekniikkaa. 
 

 
 
 
Tarvitset: 
Lankaa, 2 eri väriä. 
Virkkuukoukku, koko 6mm 
Neula 
Silmukkamerkkejä 
 
Vinkit: 

 Malli tulee parhaiten edukseen, kun se tehdään kaksivärisenä. 
 Kun kierrät ketjua, vedä takakautta eteenpäin suuntautuvalla liikkeellä. 
 Värien vaihdossa ei tarvitse katkaista lankaa, vaan voit kuljettaa sitä neliön 

sivulla. Pidä huoli, ettet vedä lankaa liian tiukalle. 
 Jokainen kerros aloitetaan tekemällä 5 kjs, joista ensimmäinen kjs on 

kääntymistä varten ja 4 seuraavaa muodostavat kerroksen ensimmäisen kjs-
kaaren. 

 
 



 
Kerros 1:  41 kjs. 
 
Kerros 2:  Tee ks 9:een kjs:aan koukusta laskien, *4 kjs, hy 3, ks* kerroksen 
loppuun, käännä työ. 
 
Kerros 3:  Liitä toinen väri ps:lla, 5 kjs, *vedä kevyesti auki juuri tekemäsi silmukka 
ja ota koukku pois silmukasta. Työnnä takakautta juuri tekemäsi kjs-kaari edellisen 
kerroksen kjs-kaaren läpi etupuolelle. Laita koukku takaisin silmukkaan ja kiristä 
silmukka normaaliin kireyteen. Tee ks edellisen kerroksen ks:aan, 4 kjs*, jatka näin 
kerroksen loppuun ja tee ks kerroksen aloituksen viimeiseen kjs:aan, käännä työ. 
 
Kerros 4:  5 kjs, ks edellisen kerroksen ks:aan, 4 kjs, ks ks:aan*, jatka näin 
kerroksen loppuun ja tee ks kerroksen aloituksen viimeiseen kjs:aan, käännä työ.  
 
Kerrokset 5 - 35: Vaihda väri ja toista kerroksia 3 ja 4 kunnes työssäsi on 36 
kerrosta. Päättele lanka mikäli haluat vaihtaa lankaa reunan virkkaamista varten. 
 
Kerros 36:  4 kjs, *ks ks:aan, 3 kjs, ks ks:aan*, jatka näin kerroksen loppuun ja tee ks 
kerroksen aloituksen viimeiseen kjs:aan. 
 
Reunakerros 1:  Tee jokaisen sivun jokaiseen silmukkaan ks ja jokaiseen kulmaan 2 
kjs.  Varmista, että sinulla on 36 s jokaisella sivulla. Voit halutessasi katkaista langan 
ja vaihtaa langan toiseen väriin. 
 
Reunakerros 2:  Ks jokaiseen silmukkaan koko työn ympäri, (ks, 2 kjs ,ks) 
jokaiseen kulmaan.  Silmukkaluku: 38 silmukkaa sivulla. 
 
Huom:  Voit lisätä vielä toisen ks-kerroksen mikäli tarpeellista halutun koon 
saavuttamiseksi. 
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