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Viikko 2 – Suunnikas osa 2 
 

 
Kääntäjä: Milla Elo 

Oikolukijat: Mervi Järvensivu, Päivi Metsola 
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Kerros 9 (KV) 

Huom: Kun virkataan pp:iin terälehtien taakse, 

käännä työtä itseesi kohden ja levitä sitä 

nähdäksesi, mihin silmukoihin pitäisi silmukat 

tehdä. 

Ps kjs:n ympäri. ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs 

(lasketaan pp+kjs), (pp, kjs, p) samaan kjs:aan. 

*P ensimmäiseen (piilottelevaan) s:aan. Popcorn 

seuraavaan kjs:aan. Hy s (piilotteleva), 7 p. 

Toinen p sijoittuu popcorniin. KEpp3 kerroksen 

ensimmäisen KEpp3:n ympäri, hy s 8. 

kerroksella, 2 p. KEpp3 seuraavaan KEpp3:een 7. kerroksella, hy seuraava s 8. kerroksella, 3p. Viimeinen p 

tulee ensimmäiseen pp:een terälehden takana. 

3 p 8. kerroksen s:hin, työskennellen 7. kerroksen kjs-kaaren etupuolella. 2 kjs, hy 2 s kerroksella 8. 3 p 8. 

kerroksen silmukoihin, joiden pitäisi tulla kolmeen viimeiseen pp:een, työskennellen 7. kerroksen kjs-kaaren 

etupuolella.  

4 p 8. kerroksen s:hin. (P, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. 4 p, ensimmäinen on piilotteleva s, viimeinen p tulee 

viimeiseen p:een ennen pp:tä. 

3 p 8. kerroksen s:hin, joiden pitäisi tulla kolmeen ensimmäiseen pp:een, työskennellen 7. kerroksen kjs-

kaaren etupuolella. 2 kjs, hy 2 s 8. kerroksella 3 p 8. kerroksen s:hin, työskennellen 7. kerroksen kjs-kaaren 

etupuolella. Viimeinen p tulee toiseksi viimeiseen pp:een. 

4 p 8. kerroksen s:hin. KEpp3 7. kerroksen KEpp3:een, hy s, 2 p. KEpp3, hy s, 6 p. Viides p tulee edellisen 

kerroksen popcorniin. Hy s, popcorn kjs:aan. P (piilottelevaan) s:aan. * 

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

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

kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 25 p, pp, 2 KEpp3, popcorn, kjs, kjs-kaari, jättäen laskuista kulman kjs 

Kerros 10 (KV) 

Ps kjs:n ympärille. Ps varsinaiseen kjs:aan. 5 kjs (lasketaan pp + kjs), (pp, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. 

*P ensimmäiseen (piilottelevaan) s:aan. Popcorn kjs:aan. Hy s (piilotteleva), 19 p. Toinen p tulee popcorniin. 

P edellisen kerroksen kjs-kaareen ja 7. kerroksen kjs-kaareen ennen toista terälehteä. P edellisen kerroksen 

kjs-kaareen ja 7. kerroksen kjs-kaareen, toisen terälehden jälkeen. 8 p.  

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

8 p. P edellisen kerroksen kjs-kaareen ja 7. kerroksen  kjs-kaareen ennen toista terälehteä. P edellisen 

kerroksen kjs-kaareen ja 7. kerroksen kjs.-kaareen, toisen terälehden jälkeen. 19 p. Hy s, popcorn kjs:aan. P 

(piilottelevaan) s:aan.* 
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(P, kjs, pp, kjs, pp, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. 

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

kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 32 p, pp, popcorn, kjs-kaari, jättäen laskuista kulman kjs. 

Kerros 11 (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. Popcorn kjs:aan. Hy s (piilotteleva), 10 p. Toinen p tulee popcorniin. 

KEpp3 9. kerroksen KEpp3:n ympäri, hy s, 2 p. Ensimmäinen p tulee kerroksen 10. p:een, joka on tehty 9. 

kerroksen KEpp3:een. KEpp3 9. kerroksen KEpp3:n ympäri, hy s, 18 p. 

(P, kjs, p) kjs:aan. 

20 p. Viimeinen p tulee kerroksen 10 p:een, heti 9. kerroksen KEpp3:n jälkeen. KEpp3 9. kerroksen 

KEpp3:n ympäri, hy s, 2 p. KEpp3 9. kerroksen KEpp3:n ympäri, hy s, 8 p. Seitsemäs p tulee edellisen 

kerroksen popcorniin. Hy s, popcorn kjs:aan. P (piilottelevaan) s:aan.* 

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

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

kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 33 p, pp, 2 KEpp3, popcorn, kjs, jättäen laskuista kulman kjs. 

Kerros 12 (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. 13 p. Ensimmäinen piilottelevaan s:aan, kolmas s tulee 

popcorniin ja viimeinen tulee ennen KEpp3:a. KEp ensimmäisen KEpp3:n ympäri, 2 p. KEp seuraavan 

KEpp3:n ympäri, 19 puolip.  

(Puolip, kjs, puolip) seuraavan kjs:aan. 

21 puolip, muistaen tehdä ensimmäinen piilottelevaan s:aan. KEp seuraavan KEpp3:n ympäri. 2 p, KEp 

seuraavan KEpp3:n ympäri. 11 p. 2 p kjs:aan. P (piilottelevaan) s:aan.* 

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

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

kjs:aan aloitusketjussa. 

Silmukkamäärät (jättäen laskuista kulman kjs): 

• Sivu A – 20 puolip, 19 p, pp, 2 KEp ja kjs 

• Sivu B – 22 puolip, 17 p, pp, 2 KEp ja kjs 
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Kerros 13 (KV) 

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

*Hy ensimmäinen (piilotteleva) s. 2 p seuraavaan kjs:aan. Hy (piilotteleva) s, 16 p. Popcorn seuraavaan 

s:aan, joka on KEp. 2 p, popcorn seuraavaan s:aan, joka on KEp. 20 puolip. 

(Puolip, kjs, puolip) seuraavaan kjs:aan. 

Hy seuraava (piilotteleva) s. 21 puolip. Popcorn seuraavaan s:aan, joka on KEp. 2 p, popcorn seuraavaan 

s:aan, joka on KEp. 15 p, 2 p seuraavaan kjs:aan. P (piilottelevaan) s:aan.* 

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

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

kjs:aan aloitusketjussa. 

Silmukkamäärät (jättäen laskuista kulman kjs): 

• Sivu A – 21 puolip, 21 p, pp, 2 popcornia, kjs 

• Sivu B – 22 puolip, 21 p, pp, 2 popcornia, kjs 


