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Käännös: Milla Elo 

Oikolukija: Mervi Järvensivu ja Päivi Metsola 
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Mikä on Ubuntu? 

 

Ubuntu: ’Minä olen, koska me olemme’. Uskomuksen mukaan meidät määritellään muita kohtaan 

osoittamamme myötätunnon ja kiltteyden mukaan.  

 

On kerrottu, että eräs antropologi vieraili afrikkalaisen heimon luona tarkkaillakseen ja oppiakseen 

heidän kulttuuristaan. Vietettyään kuukausia heimon luona, hänen oli aika sanoa hyvästit ja lähteä. 

Odottaessaan kyytiään pitkälle kotimatkalle, hän kehitti leikin heimon lapsille, joiden kanssa oli 

viettänyt paljon aikaa heidän kylässään. Hän valmisti kauniin korin täynnä karkkeja, jotka hän oli 

tuonut kaupungista mukanaan. Hän kutsui lapset koolle ja näytti kaunista koria heille ja asetti sen 

yksinäisen puun alle. Hän ehdotti juoksukilpailua, jonka voittaja saisi koko korillisen karkkeja 

itselleen. 

 

Kun lapset järjestäytyivät riviin ja antropologi huusi ”HEP!” aloittaakseen kilpailun, lapset 

kääntyivät toisiensa puoleen ja ottivat kiinni toistensa käsistä. Yhtenä ryhmänä, toisiaan käsistä 

kiinni pitäen, he juoksivat kohti puuta. Kaikki lapset saapuivat maaliin yhtä aikaa, kukaan ei tullut 

ensimmäisenä, eikä kukaan jäänyt viimeiseksi. He jakoivat karkit toistensa kanssa ja söivät ne 

innokkaina. 

 

Antropologi hämmästyi ja kysyi, ’Miksi menitte yhdessä, kun joku teistä olisi voinut saada kaikki 

nuo karkit vain itselleen?’. Yksi lapsista vastasi, ’Miten meistä yksi voisi olla onnellinen, jos muut 

olisivat surullisia?’ 

 

Kun antropologi heilutti hyvästiksi, hän pohdiskeli aikaansa heimon kanssa, kuukausia, joita hän 

käytti heimon tarkkailuun. Vasta nyt hän ymmärsi heimon todellisen olemuksen, kun hän katseli 

lasten iloitsemista karkeistaan. 

 

”Afrikkalaisilla on asia nimeltään ubuntu. Se kertoo ihmisen syvimmästä olemuksesta, se on osa 

Afrikan lahjaa maailmalle.  Siihen sisältyy ystävällisyys, muista huolehtiminen, sekä valmius tehdä 

muiden eteen hieman enemmän. Me uskomme, että ihminen on ihminen toisten ihmisten kautta, 

minun inhimillisyyteni on sidottu erottamattomasti sinun inhimillisyyteesi. Kun alennan sinun 

arvoasi, samalla alennan myös omaani. Yksittäisen ihmisen inhimillisyys on ristiriitaista. 

Inhimmillisyydestäsi johtuen pyrit tekemään töitä yhteisen hyvän eteen, jolloin olet itse yksilönä 

olemassa yhteisössä ja yhteenkuulumisessa”—Arkkipiispa Desmond Tutu 

  

Yleiset ohjeet ja vinkit 

  

Vaikeustaso 
 

Vaikka tämä on keskivaikea ohje, on se silti kirjoitettu uskaliaat aloittelijat mielessä. Lukuisat 

vinkit ja ohjeet auttavat sinua työn edetessä. 

 

Materiaalit 
 

Pieni – Cotton 8 

Cotton 8 (100% puuvilla), 50g /170m/186yds  

PV – 700 (vaaleanharmaa) x 8 kerää 
KV1 – 714 (keltainen) x 2 kerää 
KV2 – 654 (pinkki) x 2 kerää 
KV3 – 642 (vihreä) x 2 kerää 
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KV4 – 639 (oranssi) x 2 kerää 
KV5 – 622 (vaaleansininen) x 2 kerää 
KV6 – 726 (liila) x 2 kerää 
Koukku A - 3 mm koukku paloille ja reunukselle 
Koukku B - 3.25 mm koukku liitokselle  
Vapaavalintainen: 3cm nappi ja nimilappu 
 
Keskikokoinen - Stone Washed 
Stone Washed (80% puuvilla/20% akryyli), 50g/130m/142yds 
PV – Moon Stone 801 (kerma) x 13 kerää 
KV1 – Beryl 833 (keltainen) x 3 kerää 
KV2 – Tourmaline 836 (pinkki) x 3 kerää 
KV3 – Peridot 827 (vihreä) x 3 kerää 
KV4 – Red Jasper 807 (punainen) x 3 kerää 
KV5 – Turquoise 824 (sininen) x 3 kerää 
KV6 – Deep Amethyst 811 (liila) x 3 kerää 
Koukku A - 3.5 mm koukku paloille ja reunukselle  
Koukku B - 4 mm koukku liitokselle 
Vapaavalintainen: 3cm nappi ja nimilappu 
 
Suuri – Stone Washed XL + River Washed XL 
Stone Washed XL (70% puuvilla/30% akryyli), 50g/75m/82yds 
PV – Crystal Quartz 854 (vaaleanharmaa) x 28 kerää 
River Washed XL (70% puuvilla/30% akryyli), 50g/75m/82yds 
KV1 – Nile 984 (oranssi) x 6 kerää 
KV2 – Mississippi 986 (pinkki/oranssi) x 5 kerää 
KV3 – Amazon 991 (vihreä) x 5 kerää 
KV4 – Steenbras 982 (pinkki/liila) x 5 kerää 
KV5 – Yarra 989 (tummanliila) x 6 kerää 
KV6 – Colorado 981 (sininen/punainen) x 5 kerää 
Koukku A - 5 mm koukku paloille ja reunukselle  
Koukku B - 5.5 mm koukku liitokselle 
Vapaavalintainen: 3cm nappi ja nimilappu 
 
 

Tiheys 
Ensimmäisten kuuden palan muodosta johtuen tiheysohje on hieman monimutkainen normaaliin 
verrattuna. Jokaiselle palalle on annettu kolme mittaa: pitkä lävistäjä, lyhyt lävistäjä ja sivun 
pituus. Kolmen ‘koon’ mitat löytyvät alta.   
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6. kerroksen lopuksi, suunnikkaan mitat tulisi olla:  

 Pieni Keskikokoinen Suuri 

Sivut 9.5cm/3.7” 11.5cm/4.5” 15.5cm/6” 

Lyhyt lävistäjä 9.5cm/3.7” 11.5cm/4.5” 15.5cm/6” 

Pitkä lävistäjä 14.5cm/5.7” 18cm/7” 24cm/9.5” 

 
3. osan lopussa, suunnikkaan mitat tulisi olla: 

 Pieni Keskikokoinen Suuri 

Sivut 25cm/9.8” 29cm/11.5” 39cm/ 15.4” 

Lyhyt lävistäjä 25cm/9.8” 29cm/11.5” 39cm/15.4” 

Pitkä lävistäjä 42cm/16.5” 50cm/19.7” 67cm/26.4” 

Koko 
Valmiin peiton muodosta johtuen on peitosta annettu kolme mittaa: sivut, lyhyt halkaisija, pitkä 
halkaisija. Kolmen ‘koon’ mitat löytyvät alta.  
 

  

 Pieni Keskikokoinen Suuri 

Pitkä halkaisija 120cm/47.3” 151cm/59.5” 192cm/75.5” 

Lyhyt halkaisija 104cm/41” 131cm/51.5” 167cm/65.5” 

Sivut 60cm/23.6” 75.5cm/29.7” 96cm/37.5” 

 

Ohjeen lukeminen 
Lyhenteet 
hy  – hyppää yli 
KE – kohoetu silmukka 
kjs – ketjusilmukka 
ks – kiinteä silmukka 
KT – kohotaka silmukka 
KV – kontrastiväri 
NP – nurja puoli 
OP – oikea puoli 
p – pylväs 
pp – pitkä pylväs 
pp3 – erikoispitkä pylväs (3 langankiertoa koukulle) 
puolip – puolipylväs 
ps – piilosilmukka 
PV – pääväri 
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s – silmukka/silmukat 
SM – silmukkamerkki 

Muut vinkit 
* Tähti kertoo toistoista ohjeessa. Ohjeen tähtien välistä kohtaa tulee toistaa niin monta kertaa, 
kuin on numeerisesti kerrottu. Tämä on pidempi toisto ja pitää sisällään useita ohjeistuksia. 
Ohjeen monimutkaisuudesta johtuen nämä ohjeet on esitetty harmaalla ensimmäisessä kolmen 
osan ohjeessa. Due to the complex nature of the instructions for the Diamonds, these instructions 
will be highlighted in grey in the first 3 parts of the pattern. 
Kaarisulkeet () ilmaisevat toistoa. Toista kaarisulkeiden välistä ohjetta määritetty toistomäärä. 
Tämä on alemman tason toisto. Kaarisulkeilla ilmaistaan myös samaan silmukkaan/tilaan tehtäviä 
silmukkaryhmiä.  
Hakasulkeita [] käytetään ilmaisemaan silmukkaryhmiä, jotka tehdään samaan silmukkaan/tilaan, 
silloin, kun kaarisulkeiden käyttö ohjeistuksessa voi aiheuttaa sekaannusta. 
Aaltosulkeita {} käytetään ilmaisemaan lisäinfoa ja kuvien viitteitä.  

 

Erikoissilmukat 
Jos tarvitset apua minkä tahansa silmukan tai tekniikan kanssa, löydät kuvalliset ohjeet 

(englanniksi) täältä: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-

information/ 
 
2 p nyppy  
Langan kierto ja laita koukku ohjeessa määritetystä silmukasta läpi. Ota lanka koukulle ja vedä läpi 
silmukasta {3 lenkkiä koukulla}. Langan kierto ja vedä lanka läpi kahdesta lenkistä {2 lenkkiä 
koukulla}. Lanka koukulle ja laita koukku uudelleen saman silmukan läpi. Ota lanka koukulle ja 
vedä lanka läpi silmukasta {4 lenkkiä koukulla}.  Langan kierto ja vedä kahden lenkin läpi {3 lenkkiä 
koukulla}. Langan kierto ja vedä lanka kaikkien kolmen lenkin läpi. 
3 p nyppy 
Langan kierto {Kuva 1} ja laita koukku ohjeessa määritetystä silmukasta läpi. Ota lanka 
koukulle ja vedä läpi silmukasta. Langan kierto ja vedä kahden lenkin läpi – 2 lenkkiä koukulla 
{Kuva 2}. Langan kierto ja laita koukku uudelleen saman silmukan läpi. Ota lanka koukulle ja 
vedä lanka silmukan läpi – 4 lenkkiä koukulla. Langan kierto ja vedä kahden lenkin läpi -3 
lenkkiä koukulla {Kuva 3}. Langan kierto ja laita koukku uudelleen saman silmukan läpi. Ota 
lanka koukulle ja vedä lanka silmukan läpi –5 lenkkiä koukulla. Langan kierto ja vedä kahden 
lenkin läpi – 4 lenkkiä koukulla {Kuva 4}. Langan kierto ja vedä kaikkien neljän lenkin läpi 
{Kuva 5}. 
 
Klusteri 
Tämä silmukka tunnetaan myös p3yht (3 p virkataan ylhäältä yhteen). 
Langan kierto ja laita koukku ohjeessa määritetystä silmukasta läpi. Ota lanka koukulle ja vedä se 
läpi silmukasta {3 lenkkiä koukulla}. Lanka koukulle ja vedä läpi kahdesta lenkistä {2 lenkkiä 
koukulla}. Langan kierto ja laita koukku seuraavan silmukan läpi. Ota lanka koukulle ja vedä 
silmukan läpi {4 lenkkiä koukulla}. Lanka koukulle ja vedä läpi kahdesta lenkistä {3 lenkkiä 
koukulla}. Langan kierto ja laita koukku seuraavasta silmukasta läpi. Ota lanka koukulle ja vedä 
silmukan läpi {5 lenkkiä koukulla}. Lanka koukulle ja vedä kahdesta lenkistä läpi {4 lenkkiä 
koukulla}. Lanka koukulle ja vedä läpi kaikista neljästä lenkistä. 
p2yht  
Langan kierto ja laita koukku ohjeessa määritetystä silmukasta läpi. Ota lanka koukulle ja vedä se 
läpi silmukasta {3 lenkkiä koukulla}. Lanka koukulle ja vedä kahdesta silmukasta läpi {2 lenkkiä 
koukulla}. Langan kierto ja laita koukku seuraavan silmukan läpi. Lanka koukulle ja vedä silmukan 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
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läpi {4 lenkkiä koukulla}. Lanka koukulle ja vedä läpi kahdesta lenkistä {3 lenkkiä koukulla}. Lanka 
koukulle ja vedä kolmesta lenkistä läpi. 
pp3 nyppy  
Kierrä lanka kolme kertaa koukulle ja laita koukku ohjeessa määritetystä silmukasta läpi. Ota 
lanka koukulle ja vedä se läpi silmukasta. (Lanka koukulle ja vedä läpi kahdesta lenkistä) 
kolme kertaa {2 lenkkiä koukulla}. Kierrä lanka kolme kertaa koukulle ja laita koukku 
samasta silmukasta läpi. Ota lanka koukulle ja vedä se läpi silmukasta {6 lenkkiä koukulla}. 
(Lanka koukulle ja vedä läpi kahdesta lenkistä) kolme kertaa {3 lenkkiä koukulla}. Kierrä 
lanka kolme kertaa koukulle ja laita koukku samasta silmukasta läpi. Ota lanka koukulle ja 
vedä se läpi silmukasta {7 lenkkiä koukulla}. (Lanka koukulle ja vedä läpi kahdesta lenkistä) 
kolme kertaa {4 lenkkiä koukulla}. Ota lanka koukulle ja vedä kaikkien 4 lenkin läpi. 
 
Popcorn  
Tee 5 p samaan silmukkaan. Ota koukku irti viimeisestä silmukasta ja laita se läpi ensimmäisestä 
pylväästä. Ota tämän jälkeen viimeinen silmukka takaisin koukulle ja vedä se ensimmäisen 
silmukan läpi. 
pp nyppy 
Kierrä lanka kaksi kertaa koukulle ja laita koukku ohjeessa määritetystä silmukasta läpi. Ota 
lanka koukulle ja vedä se läpi silmukasta. (Lanka koukulle ja vedä läpi kahdesta lenkistä) 
kaksi kertaa {2 lenkkiä koukulla}. Kierrä lanka kaksi kertaa koukulle ja laita samasta 
silmukasta läpi. Ota lanka koukulle ja vedä se läpi silmukasta {5 lenkkiä koukulla}. (Lanka 
koukulle ja vedä läpi kahdesta lenkistä) kaksi kertaa {3 lenkkiä koukulla}. Kierrä lanka kaksi 
kertaa koukulle ja laita koukku samasta silmukasta läpi {6 lenkkiä koukulla}. Ota lanka 
koukulle ja vedä se läpi silmukasta {6 lenkkiä koukulla}. (Lanka koukulle ja vedä läpi kahdesta 
lenkistä) kaksi kertaa {4 lenkkiä koukulla}. Ota lanka koukulle ja vedä lanka läpi neljästä 
lenkistä. 
 
V-s 
(p, kjs, p) samaan silmukkaan  
 

Tekniikat 
Aloituslenkki 
Aloituslenkki on siitä hieno, että työhön ei sillä aloitettuna jää keskelle reikää. Kun käytät tätä 
tekniikkaa, on tärkeä muistaa päätellä jäljelle jäävä langan pää huolellisesti. Jos se purkautuu, 
koko työsi voi purkautua (katso kohta ”Langan päättely” alempaa). 
Ota lanka vasempaan käteesi (jos olet vasenkätinen, oikeaan käteesi) ja pidä se paikallaan 
pikkurillin ja nimettömän välissä. Kierrä lanka myötäpäivään etusormesi ympäri niin että 
langat menevät kohdatessaan ristiin ja muodostavat lenkin. Ota lenkki sormestasi ja pidä 
kiinni risteyskohdasta. 
Laita koukku lenkin sisälle, ota kerältä tuleva lanka koukulle ja vedä koukku lenkin läpi. Lanka 
koukulle ja tee yksi kjs. Tämä ketjusilmukka varmistaa lenkin kiinnityksen. Seuraa ohjetta ja 
tee loput silmukat lenkin ja langan pään ympäri. Kun kerros on valmis, vedä langan päästä 
kiristääksesi aloituslenkin.  
 
Silmukan anatomia 
Silmukat koostuvat jaloista (osa silmukasta, joka sitoutuu edellisen kerroksen silmukoihin) ja 
lenkeistä (horisontaalinen ’V’ joka muodostuu silmukan päälle). Ennen kuin aloitat tekemään 
ohjeen peittoa, on erittäin tärkeää ymmärtää mitkä ’lenkit’ kuuluvat mihinkin silmukkaan, 
samoin kuin ’jalat’ ja päinvastoin. 
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Kun työskentelet työn oikealla puolella (OP) viimeisin kerros sinuun päin, jokaisen silmukan 
lenkit löytyvät oikealta puolelta silmukan jalkaa (vasemmalta, jos olet vasenkätinen). Kun 
työskentelet nurjalla puolella (NP), jokaisen silmukan lenkit löytyvät silmukan vasemmalta 
puolelta (oikealta, jos olet vasenkätinen).  
 
Kuuden ensimmäisen suunnikkaan silmukkamäärät 
Ensimmäiset kuusi suunnikasta tehdään aina OP:lta. Jotta suunnikkaat eivät ’vääristyisi’, joillakin 
viimeisillä kerroksilla on epäsymmetriset silmukkamäärät terävän kulman jälkeen (sivu A) ja sivulla 
ennen terävää kulmaa (sivu B). Näissä tapauksissa silmukkamäärät on annettu sivuille A ja B. 

 
 
Kulmat ja haastavat piilottelevat silmukat 
Kun työskennellään ympyränä, kulmat muodostuvat silmukoista, jotka tehdään kulman edellisen 
kerroksen kjs-kaariin/silmukoihin. Kun olet tehnyt enemmän kuin yhden silmukan kulmaan (tai 
mihin tahansa kjs-kaareen), voi kulman jälkeen ensimmäisen silmukan (tai kjs-kaaren) lenkki olla 
joskus hieman piilossa. 
 
Jos et huomaa ensimmäistä silmukkaa, silmukkamääräsi on väärin jokaisella kerralla, vaikka 
purkaisit ja tekisit uudelleen silmukat miten monta kertaa tahansa. Joskus ensimmäinen silmukka 
EI ole piilossa, vaan täysin näkyvillä. Siitä huolimatta kutsun tätä silmukkaa ’piilottelevaksi 
silmukaksi’, vain muistuttaakseni sinua tarkistamaan, ettet vahingossa hyppää sen yli. 
Joskus joudut työntämään silmukoita pois tieltä, että näet tämän silmukan. Huomioitavaa on, että 
puolip heti kjs-kaaren jälkeen on hankalin näistä silmukoista. 
 
Silmukkamerkkien käyttö 
Kehotan satunnaisesti merkkaamaan silmukoita silmukkamerkein. Tämä auttaa sinua joko 
laskemaan silmukoita (ja laskennan jälkeen voit poistaa silmukkamerkin), tai auttaa sinua 
löytämään tietyn silmukan myöhemmillä kerroksilla (jolloin sinun kannattaa jättää silmukkamerkki 
paikalleen, kunnes se on täyttänyt tarkoituksensa). Silmukkamerkki kannattaa kiinnittää 
määritetyn silmukan molempiin lenkkeihin (tai kjs-kaareen). Jos tarvitset silmukoiden 
tunnistukseen apuja, katso Silmukan anatomia yllä. 
 
Jos sinulla ei ole silmukkamerkkejä, voit käyttää jämälankaa merkkausapuna. Minä teen usein niin! 
 
Itsenäiset silmukat 
Itsenäisiä silmukoita käytetään kerroksen alussa, kun uusi väri liitetään työhön (tai kerros 
aloitetaan eri kohdasta, kuin mihin päätit edellisen kerroksen). Ne ovat ihan samannäköisiä kuin 
normaalit silmukat, mutta ne tehdään ’ilmaan’ eli ne eivät ole kiinnittyneet mihinkään aiempaan 
silmukkaan. Kiinnitä lanka vetosilmukalla koukkuun, ja pitäen lankaa paikallaan etusormella tee 
silmukka kuten normaalistikin. 
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Huomiotta jättäminen 
Monien kerrosten loppupuolella näet ohjeen huomiotta jättämisestä kulman/silmukoiden 
viimeisissä toistoissa. Tämä tarkoittaa, että viimeinen toisto lopetetaan ennen tiettyä 
kulmaa/silmukoita, koska olet jo tehnyt kulman/silmukat ennen kuin toisto alkoi. 
 
Värin vaihdot 
Voit käyttää tätä tekniikkaa värin vaihtuessa tai uuden kerän alkaessa keskellä kerrosta. Jos 
haluat, esimerkiksi, tehdä tietyt ohjeen elementit eri värillä, sinun tulisi vaihtaa langan väriä 
kesken kerroksen tämän ohjeen avulla. 
 
Langan väri tulee vaihtaa ennen viimeistä lenkkien läpivetoa viimeisellä silmukalla. Toisin sanoen, 
pysähdy, kun sinulla on kaksi lenkkiä koukulla. Unohda vanha väri/lanka ja ota uusi väri/lanka. Ota 
uudesta väristä/langasta lenkki koukulle ja vedä molempien koukulla olevien lenkkien läpi 
viimeistelläksesi silmukan ja jatka kuten normaalisti. 
 
Kerroksen päättäminen 
Päättääksesi kerroksen ps:lla, laita koukku läpi määritetystä silmukasta ja tee ps. Jos 
ohjeistuksessa on kerrottu, että kerros tulee päättää aloitusketjuun, varmista, ettet laita koukkua 
vahingossa ensimmäiseen silmukkaan aloitusketjun jälkeen. 
Kun päätät kerroksen ps:lla, tulee työhön ylimääräinen ’lenkki’, joten kun lasket silmukoitasi, 
näyttää kuin niitä olisi yksi liikaa. Kun teet seuraavaa kerrosta, tee ps:n kohdalla silmukka 
silmukkaan, joka sisältää ps:n. ÄLÄ siis tee silmukoita ps:aan, sitä ei lasketa silmukaksi. 
 
Langan katkaisu 
Jos päätät kerroksen ps:lla, katkaise lanka n. 10 cm etäisyydeltä työstä (kun olet tehnyt ps:n) 
ja vedä lanka silmukan läpi. Päättele lanka. (kts. Lankojen päättely alta) 
 
Lankojen päättely 
Projektisi on vasta valmis kun olet päätellyt langanpäät. Ohjeessa yleensä kehotetaan 
päättelemään langanpäät, kun olet saanut työn valmiiksi, mutta suosittelen päättelemään ne 
jokaisen osan jälkeen. Lankojen päättelyyn tarvitset tylpän neulan ja sakset. 
 
Pujota lanka neulan silmään. Pujottele lanka työn nurjalla puolella ainakin 2,5 cm matkalta 
silmukoihin. Jos päättelet työn aloituksen langanpäätä, pujottele se ainakin puoleen väliin 
aloituslenkin silmukoita. 
 
Vedä lanka kokonaan läpi. Hyppää yli viimeisimmän silmukan ja pujottele lanka takaisin päin 
samoihin silmukoihin. Ensimmäisen silmukan ylihyppäys on erittäin tärkeää, koska tällöin 
lanka kiinnittyy jonnekin.  Vedä lanka jälleen läpi. Voit toistaa tämän vielä kertaalleen jos 
haluat olla ehdottoman varma, ettei lanka karkaa. 
 
Katkaise lanka läheltä työtä, varoen, ettet vahingoita itse työtä. Jos olet tehnyt tämän 
huolellisesti, langanpäät eivät näy työn oikealla puolella. 
 
Pingotus 
Sinun EI tarvitse pingottaa paloja ja/tai peittoa jos et halua, mutta pingotus aina parantaa 
työn ulkonäköä. 
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Minä pingotan palat ennen liitosta, niin näen, ettei liitoksesta tule liian tiukka. Tässä ohjeessa 
ohjeistetaan käyttämään isompaa koukkua liitokseen juuri tästä syystä, joten jos et halua 
pingottaa paloja niin älä pingota. 
 
Jos kuitenkin aiot pingottaa työn, upota palat/peitto veteen muutamaksi minuutiksi. Puristele 
hellästi ylimääräinen vesi pois. Aseta työ kahden ison pyyhkeen väliin ja rullaile työtä 
pyyhkeiden välissä, jotta liika vesi imeytyy niihin. Avaa rulla ja levitä työ pingotusalustallesi. 
Kevyesti venyttäen asettele työ ja kiinnitä se ruostumattomilla neuloilla pingotusalustaan. 
Vältä muodostamasta teräviä kulmia. Kiinnitän työn neuloilla noin 2,5 cm välein.  
 
Kun työ on täysin kuiva, ota neulat pois ja ihaile upeaa työtäsi! 
 

Aikataulu 
Tämä ohje rakentuu seuraavasti: 
Viikot 1 – 3: Teemme suunnikkaat muodostamaan työn keskiosan tähden. Tarvitset kuusi näitä 

suunnikkaita, jokaisen eri kontrastivärillä (KV), käyttäen koukkua A. 

Viikot 4 – 6: Teemme kolmiot, jotka muokkaavat keskiosan tähdestä kuusikulmion. Tarvitset 6 

kolmiota, käyttäen määritettyjä värejä ja koukkua A. 

Viikko 7: Liitämme palat toisiinsa käyttäen pääväriä (PV) ja koukkua B. Aloitamme myös reunan 

tekoa, käyttäen PV:ä ja koukkua A.  

Viikot 8 – 12: Viimeistelemme reunuksen käyttäen määritettyjä värejä ja koukkua A. 


