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Viikko 3 – Suunnikas osa 3 

 
Kääntäjä: Milla Elo 

Oikolukijat: Mervi Järvensivu ja Päivi Metsola 
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Kerros 14 (KV)  

Ps kjs:n ympäri. Ps varsinaiseen 

kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp+kjs), (pp, 

kjs, p) samaan kjs:aan. 

*P ensimmäisen (piilottelevaan) s:aan. 

2 p kjs:aan. 44 p, ensimmäinen 

piilottelevaan s:aan. 20. s tulee 

ensimmäiseen popcorniin. 

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

Hy s (piilotteleva). 44 p. 22. s tulee 

ensimmäiseen popcorniin. 2 p 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. 

Silmukkamäärät (jättäen laskuista kulman kjs): 

Sivu A – 49 p, pp, kjs 

Sivu B – 49 p, pp, kjs 

Kerros 15 (KV) 

Ps kjs:n ympäri. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp+kjs), (pp, kjs, p) samaan kjs:aan. 

*P ensimmäiseen (piilottelevaan) s:aan. 2 p kjs:aan. 49 p, ensimmäinen piilottelevaan s:aan.  

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

49 p, ensimmäinen piilottelevaan s:aan. 2 p 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. Katkaise ja päättele lanka. 

Silmukkamäärät (jättäen laskuista kulman kjs): 

Sivu A – 54 p, pp, kjs 

Sivu B – 54 p, pp, kjs 
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Kerros 16 (PV) 

Liitä PV itsenäisellä pp:llä seuraavaan (terävän) kulman kjs:aan. (Kjs, pp, kjs, p) samaan kjs:aan. 

*P ensimmäiseen (piilottelevaan) s:aan. P kjs:aan. 54 KTp. (P, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. 54 KTp. P 

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 ensimmäiseen pp:een. 

Sivun silmukkamäärä: 4 p, 54 KTp, pp ja kjs, jättäen laskuista kulman kjs 

 

Kerros 17 (PV) 

Ps kjs:n ympäri. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp + kjs), (pp, p) samaan kjs:aan. 

*Puolip ensimmäiseen (piilottelevaan) s:aan. Puolip kjs:aan. 58 puolip. (Puolip, kjs, puolip) 

seuraavaan kjs:aan. 58 puolip, joista ensimmäinen piilottelevaan. Puolip kjs:aan. Puolip.* 

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

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

neljänteen kjs:aan aloitusketjussa. Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 61 puolip, p, pp, jättäen laskuista kulman kjs. 

Jos pingotat suunnikkaat, huomioi että kulmien tulisi olla 120 astetta tylpässä kulmassa ja 60 

astetta terävässä kulmassa.  

 
 


