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Viikko 4: Kolmio osa 1 

 

Kääntäjä: Milla Elo 

Oikolukijat: Mervi Järvensivu ja Päivi Metsola 
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Tee 6 kolmiota, käyttäen 

määritettyjä värejä ja koukkua A. 

Kun teet kolmioita, pitkä suora sivu ei 

ole varsinaisesti suora. Tämä 

korjaantuu myöhemmin, kun 

lisäämme reunusta. 

Kun kolmion kerros päättyy, ohjeissa 

sanotaan tekemään ’ps kahden 

edellisen silmukan väliseen tilaan’. 

Koukkua pitää vääntää taaksepäin, 

jotta saat sen kahden viimeisimmän 

silmukan jalan väliin, viimeistelläksesi ps:n. Näissä tapauksissa kerros alkaa aloitusketjulla. 

Saattaa olla helpompi tehdä pyydetyt ketjusilmukat ennen työn kääntämistä. 

Kerros 1 (PV) 

Tee lenkkialoitus koukulla A ja PV:llä. Aloituslenkkiin: 5 kjs (lasketaan pp3:nä koko työn läpi), pp, 2 

p, kjs, 2 p, pp, pp3. Kiristä lenkki. Ps kahden viimeisimmän s:n väliin. Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: 2 p, pp, pp3, jättäen laskuista kulman kjs 

Kerros 2 (PV) 

Kerros tehdään NP:lta. 5 kjs, (pp, 2 p) samaan kjs:aan. Hy s. (P, kjs, p) seuraavaan s:aan. Hy s. (P, 

kjs, p) seur. kjs:aan. Näin on kulma valmiina. Hy s. (P, kjs, p) seuraavaan s:aan. Hy s. (2 p, pp, pp3) 

viimeisen s:n ja edellisen kerroksen aloitusketjun väliin. Ps kahden viimeisimmän s:n väliin. 

Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: 5 p, pp, pp3, kjs, jättäen laskuista kulman kjs 

Kerros 3 (PV ja KV1) 

Kerros tehdään OP:lta. 5 kjs, (pp, 2 p) samaan s:aan. 4 p. Vaihda KV1:een, popcorn kjs:aan, 

työskennellen PV:n yli. Vaihda PV:iin, 2 kjs, hy 2 s. (P, kjs, p) seuraavaan kjs:aan. Aseta SM kulman 

kjs:aan, ja pidä se siinä kunnes olet tehnyt 6. kerroksen silmukat siihen. 2 kjs, hy 2 s. Vaihda 

KV1:een, popcorn kjs:aan. ÄLÄ työskentele PV:n yli. Vaihda PV:iin, 4 p. (2 p, pp, pp3) viimeisen s:n 

ja edellisen kerroksen aloitusketjun väliin. Ps kahden viimeisen s:n väliin. Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: 7 p, pp, pp3, popcorn ja kjs-kaari, jättäen laskuista kulman kjs 
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Kerros 4 (PV) 

Kerros tehdään NP:lta: 5 kjs, (pp, 2 p) samaan kjs:aan. 7 p, KTp popcornin ympäri. 8 kjs, hy kaikki s 

ennen popcornia, KTp popcornin ympäri. 7 p.  (2 p, pp, pp3) viimeisen s:n ja edellisen kerroksen 

aloitusketjun väliin. Ps kahden viimeisen s:n väliin, vaihtaen KV3:een ps:lla. Käännä. 

Sivun silmukkamääärä: 9 p, KTp, pp, pp3, jättäen laskuista kulman kjs-kaari 

Kerros 5 (KV3) 

Kerros tehdään OP:lta. 4 kjs (jotka lasketaan pp:ksi läpi työn), (p, 2 puolip) samaan kaareen. 10 
puolip. Hy s, joka on KTp. 4. kerroksen kjs-kaaren etupuolella työskennellen: pp3-nyppy kjs-
kaareen 3. kerroksella. 10 kjs, hy (p, kjs, p) kulma 3. kerroksella ja tee pp3 nyppy kjs-kaareen 3. 
kerroksella. Hy 4. kerroksen KTp. 10 puolip. (2 puolip, p, pp) viimeisen s:n ja edellisen kerroksen 
aloitusketjun väliin. Ps kahden viimeksi tehdyn silmukan väliin, vaihtaen KV2:een ps:lla. Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: 12 puolip, p, pp, pp3 nyppy, jättäen laskuista kulman kjs-kaaren. 

Kerros 6 (KV2) 

Kerros tehdään NP:lta: 4 kjs, (p, 2 puolip) samaan kaareen. 13 KEp. 2 kjs, hy pp3 nyppy. 5. 
kerroksen kjs-kaaren takana työskennellen, ks 4. kerroksen kjs-kaareen.  Sovita ks kjs-kaaren 
alkuun. Työskennellen (4. ja 5 krs:n) kjs-kaarien takana, tee (pp, kjs) 4 kertaa 3. kerroksen kjs:aan, 
jossa SM on. Pp samaan kaareen viimeistelläksesi simpukan. 

Työskennellen 5. kerroksen kulman kjs-kaaren taakse, ks 4. kerroksen kulman kjs-kaareen. Sovita 
ks kjs-kaaren loppuun. 2 kjs, hy pp3 nyppy. 13 KEp. (2 puolip, p, pp) viimeisen silmukan ja edellisen 
kerroksen aloitusketjun väliin. Ps kahden viimeksi tehdyn silmukan väliin, vaihtaen PV:iin ps:lla. 
Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: ks, 2 puolip, p, 13 KEp, pp ja kjs-kaari, jättäen laskuista kulman simpukan (5 
pp ja kjs-kaaret) 

Kerros 7 (PV) 

Kerros tehdään OP:lta. 4 kjs, (p, 2 puolip) samaan kaareen. 16 puolip. KEp seuraavaan 5. kerroksen 

nypyn ympäri. 3 kjs, (pp, 3 kjs, pp) 4. kerroksen ja 5. kerroksen kjs-kaaret yhdistäen, 3 kjs. KEp 5. 

kerroksen pp3 nypyn ympäri. 16 puolip 6. kerroksen silmukoihin. (2 puolip, p, pp) viimeisen 

silmukan ja edellisen kerroksen aloitusketjun väliin. Ps kahden viimeksi tehdyn silmukan väliin, 

vaihtaen KV4:ään ps:lla. Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: 18 puolip, p, KEp, pp, ja kjs-kaari, jättäen laskuista kulman kjs-kaaren. 
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Kerros 8 (KV4) 

Kerros tehdään NP:lta. 4 kjs, p samaan kaareen. 19 puolip. Kjs, hy s, jonka tulisi olla KEp. 

Edellisen kerroksen kjs-kaaren takana työskennellen, (pp3 nyppy, 4 kjs) ensimmäiseen kjs:aan 6. 

kerroksella. (Pp3 nyppy, 4 kjs) seuraavaan kahteen kjs:aan 6. kerroksella, edellisen kerroksen 

kulman kjs-kaaren jäädessä nypyn sisään. Edellisen kerroksen kjs-kaaren takana työskennellen, tee 

pp3 nyppy viimeiseen kjs:aan 6. kerroksella. kjs ja hy s 7. kerroksella, jonka tulisi olla KEp. 19 

puolip. (P, pp) viimeisen silmukan ja edellisen kerroksen aloitusketjun väliin.  

Katkaise lanka ja aseta SM kahden viimeksi tehdyn silmukan väliin. Älä poista tätä SM:ä ennen 

kuin olet tehnyt 9. kerroksen loppuun. Käännä 

Sivun silmukkamäärä: 19 puolip, p, pp, 2 pp3 nyppyä, kjs ja kjs-kaari, jättäen laskuista 

keskimmäisen kjs-kaaren. 

 


