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Viikko 1: Suunnikas osa 1 

Tee 6 suunnikasta, jokainen eri kontrastivärillä 
käyttäen koukkua A. Suunnikkaat voivat hieman 
pullistella keskeltä, mutta tämä korjaantuu, kun 
liitämme palat toisiinsa ja lisäämme reunuksen. 

Kun teet suunnikkaita, ensimmäinen kulma ennen 
toistoa on vain osittainen kulma. Tee loput kulman 
silmukat, kun tulet kerroksen loppuun. Näin vältyt 
käyttämästä useita piilosilmukoita. 

Jos ei erikseen mainita, jokainen kerros aloitetaan 
ps:lla kulman kjs:aan JA varsinaiseen ketjuun. Tällä 
tapaa ’keskität’ kulmat. Näin saat työstä siistimmän 
näköisen! 

Kerros 1 (KV) 

Tee aloituslenkki KV:llä ja koukulla A. Tee 
aloituslenkkiin: 5 kjs (lasketaan pp+kjs), pp, p, puolip, kjs, puolip, p, pp, kjs, pp, p, puolip, kjs, puolip, p. Sulje 
kerros ps:lla neljänteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: puolip, p ja pp, jättäen laskuista kulmien kjs. 

Kerros 2 (KV) 

Siirry ps:lla kjs:aan. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp+kjs) , (pp, 2 p) samaan kjs:aan. Tämä on 
ensimmäinen osittainen terävä kulma. 

*Hyppää yli seuraava (piilotteleva) s. (Puolip, kjs, puolip) seuraavaan s:aan. Hy s. (puolip, kjs, puolip) 
seuraavaan kulman kjs:aan. Tämä ei ole terävä kulma. Hy (piilotteleva) s. (Puolip, kjs, puolip) seuraavaan 
s:aan. Hy s* 

(2 p, pp, kjs, pp, 2 p) seuraavaan kjs:aan. Tämä on toinen terävä kulmasi 

Toista *…*. 2 p viimeiseen kjs:aan, jossa jo on loput kulman silmukoista. Sulje kerros ps:lla neljänteen 
kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 3 puolip, 2 p, pp, ja kjs, jättäen laskuista kulmien kjs. 

Kerros 3 (KV) 

Siirry ps:lla kjs:aan. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp + kjs), (pp, 2 p) samaan kjs:aan. 

*2 p (ensimmäinen on piilotteleva) s). 2 kjs, hy 2 s, popcorn seuraavaan kjs:aan. 2 kjs, hy 2 s, (p, kjs, p) 

seuraavaan kjs:aan. 2 kjs, hy 2 s, popcorn seuraavaan kjs:aan. 2 kjs, hy 2 s, ensimmäinen on piilotteleva 

silmukka. 2 p.* 

(2 p, pp, kjs, pp, 2 p) seuraavaan kjs:aan. 

Toista *…*.  2 p viimeiseen kjs:aan, jossa on jo loput kulman silmukat valmiina. Sulje kerros ps:lla 

neljänteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 5 p, pp, popcorn, 2 kjs-kaarta, jättäen laskuista kulmien kjs. 
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Kerros 4 (KV) 

Siirry ps:lla kjs:aan. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp+kjs), (pp, 2 p) samaan kjs:aan. 

*5 p, ensimmäinen on piilotteleva s. 2 kjs, hy kjs-kaari, KEp popcornin ympäri. 2 kjs, hy kjs-kaari, p kjs-

kaaren jälkeiseen s:aan. (P, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. P (piilottelevaan) s:aan. 2 kjs, hy kjs-kaari,  KEp 

popcornin ympärille. 2 kjs, hy kjs-kaari, 5p kjs-kaaren jälkeen.* 

(2 p, pp, kjs, pp, 2 p) seuraavaan kjs:aan.  

Toista *…*. Tee 2 p viimeiseen kjs:aan, jossa on jo loput kulman silmukat valmiina. Sulje kerros ps:lla 

neljänteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 9 p, pp, KEp, 2 kjs-kaarta, jättäen laskuista kulmien kjs. 

Kerros 5 (KV) 

Siirry ps:lla kjs:aan. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp+kjs), (pp, kjs, p) samaan kjs:aan.  

*p ensimmäiseen (piilottelevaan) s:aan. KEp, 2 p. KEp, 3 p. Hy kjs-kaari. (3 p nyppy, 4 kjs, 3 p nyppy) 

seuraavaan p:een. Hy kjs-kaari, 2 p. (P, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. 2 p. Hy kjs-kaari. (3 p nyppy, 4 kjs, 3 p 

nyppy) seuraavaan p:een. Hy kjs-kaari. 3 p. KEp, 2 p. KEp, p, jonka pitäisi tulla pp:een ennen kjs:aa.* 

(P, kjs, pp, kjs, pp, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. 

Toista *…*. (P, kjs) viimeiseen kjs:aan, jossa on jo loput kulman silmukat valmiina. Sulje kerros ps:lla 

neljänteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 10 p, pp, 2 KEp, 2 (3 p nyppy), kjs, ja kjs-kaari, jättäen laskuista kulmien kjs. 

Kerros 6 (KV) 

Siirry ps:lla kjs:aan. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp+kjs), (pp, kjs, p) samaan kjs:aan. 

*p ensimmäiseen (piilottelevaan) s:aan. Tee popcorn kjs:aan. Hy s (piilotteleva), 8 p. p viimeisen p:n ja 

ensimmäisen nypyn välin. 4 kjs, hy molempien nyppyjen ja kjs-kaaren yli, p nypyn ja p:ään väliin. Hy p 

(piilotteleva), 2 p ennen seur. kjs. 

(P, kjs, p) kjs:aan. 

Hy s, 2 p. p p:ään ja ensimmäisen nypyn väliin. 4 kjs, hy molempien nyppyjen ja kjs-kaaren yli, p nypyn ja 

p:ään väliin. Hy p (piilotteleva), 8 p. Popcorn kjs:aan. P seuraavaan (piilottelevaan) s:aan.* 

(P, kjs, pp, kjs, pp, kjs, p) kjs:aan.  

Toista *…*. (P, kjs) kjs:aan, jossa on jo loput kulman silmukat valmiina. Sulje kerros ps:lla neljänteen kjs:aan 

aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä:: 15 p, pp, popcorn, kjs, ja kjs-kaari, jättäen laskuista kulmien kjs.  
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Kerros 7 (KV) 

Siirry ps:lla kjs:aan. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp+kjs), (pp, kjs, p) samaan kjs:aan. 

*P ensimmäiseen (piilottelevaan) s:aan. Tee popcorn kjs:aan. Hy s (piilotteleva), 4 p. Toinen p tulee 

edellisellä kerroksella tehtyyn popcorniin. KEpp3 kerroksella 5 tehdyn KEp:n ympäri, hy 6. kerroksen 

seuraava s, 2 p. KEpp3 kerroksella 5 tehdyn KEp:n ympäri, hy 6. kerroksen seuraava s, p. Jäljellä pitäisi olla 2 

s ennen kjs-kaarta. 

Tee pp3 nyppy 5. kerroksen kjs-kaareen tehden se 6. kerroksen kjs-kaaren etupuolelle. (4 kjs, pp3 nyppy 

samaan kjs-kaareen) kahdesti. Hy 2 p kerroksen 6 kjs-kaaren jälkeen, 2 p. 

(P, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. 

2 p, ensimmäinen piilottelevaan silmukkaan. Hy 2 s. Tee pp3 nyppy 5. kerroksen kjs-kaareen tehden se 6. 

kerroksen kjs-kaaren etupuolelle. (4 kjs, tee pp3 nyppy samaan kjs-kaareen) kahdesti. Hy 2 p kerroksen 6 

kjs-kaaren jälkeen, p. 

KEpp3 kerroksella 5 tehdyn KEp:n ympäri, hy 6. kerroksen seuraava s, 2 p. KEpp3 kerroksella 5 tehdyn 

KEp:n ympäri, hy 6. kerroksen seuraava s, 4 p. Kolmas p tulee edellisen kerroksen popcorniin. Hy s. Tee 

popcorn kjs:aan ja p seuraavaan (piilottelevaan) s:aan.* 

(P, kjs, pp, kjs, pp, kjs, p) seuraavaan kjs:aan.  

Toista *…*. (P, kjs) viimeiseen kjs:aan, jossa on jo loput kulman silmukat valmiina. Sulje kerros ps:lla 

neljänteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä:: 12 p, pp, 2 KEpp3, popcorn, 3 pp3 nyppyä, kjs ja 2 kjs-kaarta, jättäen laskuista 

kulmien kjs. 

Kerros 8 (KV) 

Siirry ps:lla kjs:aan. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp+kjs), (pp, kjs, p) samaan kjs:aan.  

*P ensimmäiseen (piilottelevaan) s:aan. Popcorn kjs:aan. Hy s (piilotteleva), 11 p. Viimeinen p tulee 

viimeiseen p:een juuri ennen kerroksen 7 terälehtiä. 

2 pp terälehtien taakse 6. krs:lle. 5 pp kjs-kaareen, yhä terälehtien takana työskennellen, 2 pp. 

3 p aloittaen ensimmäisestä s:sta terälehtien jälkeen 7 krs:lle. (P, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. 3 p, 

ensimmäinen p piilottelevaan s:aan. Viimeinen silmukka tulee p:een ennen kerroksen 7 terälehtiä. 

2 pp terälehtien taakse 6 krs:lle. 5 pp kjs-kaareen, yhä terälehtien takana työskennellen, 2pp. 

11 p aloittaen ensimmäisestä s:sta kerroksen 7 terälehtien jälkeen. Toinen p tulee edellisen kerroksen 

KEpp3:een ja kymmenes tulee popcorniin. Hy s. Popcorn kjs:aan. P seuraavaan (piilottelevaan) s:aan.* 

(P, kjs, pp, kjs, pp, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. 

Toista *…*. (P, kjs) viimeiseen kjs:aan, jossa on jo loput kulman silmukat valmiina. Sulje kerros ps:lla 

neljänteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä:: 17 p, 10 pp, popcorn, kjs, jättäen laskuista kulman kjs. 

 


