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Viikko 5: Kolmio, osa 2 

 
Kääntäjä: Milla Elo 

Oikolukijat: Mervi Järvensivu ja Päivi Metsola 
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Ennen kolmion jatkamista teemme 

kukkasen tylppään kulmaan. Kukka 

koostuu kolmesta kerroksesta 

(Kukkakerros 1, 2, ja 3). 

Kukkakerros 1 (KV5) 

Kerros tehdään OP:lta. Liitä KV5 

ps:lla toiseksi viimeiseen puolip:een 

ennen 8. kerroksen kukkasta. 3 kjs. 

(3p-nyppy, 3 kjs) kahdesti kolmeen 

seuraavaan kjs-kaareen. Ps toiseen 

puolip:een seuraavan kjs:n jälkeen. Katkaise ja päättele lanka. 

Silmukkamäärä: 6 (3p-nyppyä) ja 7 kjs-kaarta 

Kukkakerros 2 (KV6) 

Tämä kerros vaatii enemmän keskittymistä!  

Kerros tehdään OP:lta. Liitä KV6 ps:lla 8. kerroksen puolip:een ennen puolip:stä, jossa on 

Kukkakerros 1:n ps ja aloitusketju. 4 kjs. KEks 1. kukkakerroksen nypyn ympäri, 3 kjs, pp3 8. 

kerroksen kjs-kaareen 1. kukkakerroksen kahden nypyn väliin ja kjs-kaaren etupuolelle. Voit 

joutua vetämään nyppyjä hieman erilleen toisistaan. 3 kjs, KEks 1. kukkakerroksen nypyn ympäri. 

(3 kjs, KEpp3 8. kerroksen terälehden ympäri, 3 kjs. KEks seuraavan nypyn ympäri, 3 kjs, pp3 8. 

kerroksen kjs-kaareen 1. kukkakerroksen kahden nypyn väliin ja kjs-kaaren etupuolelle. 3 kjs, KEks 

seuraavaan 1. kukkakerroksen nyppyyn) kahdesti. 4 kjs ja ps 8. kerrokseen, heti 1. kukkakerroksen 

ps:n jälkeen. Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 6 KEks, 3 pp3, 2 KEpp3, 12 kjs-kaarta 

Kukkakerros 3 (KV3) 

Kerros tehdään OP:lta. Liitä KV3 itsenäisellä KEks:lla ensimmäisen 8. kerroksen terälehden ympäri, 

3 kjs. (KEks 2. kukkakerroksen KEks:n ympäri, hy kjs-kaari, [3 p, kjs, 3 p] seuraavaan s:aan, hy kjs-

kaari) 5 kertaa. KEks viimeiseen 2. kukkakerroksen KEks:n ympäri. 3 kjs ja tee KEks viimeisen 8. 

kerroksen terälehden ympäri. Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 8 KEks, 5 terälehteä (6 p + kjs) ja 2 kjs-kaarta 

Kukkasi on nyt valmis. 3. kukkakerroksen terälehdet kiinnitetään kerroksilla 12 ja 13. Nyt 

jatkamme kolmion tekoa. 

Kerros 9 (PV) 

Kerros tehdään OP:lta. Liitä PV työhön ps:lla 8. kerroksen s:aan, jossa on SM. Poista SM. 4 kjs, (p, 

2 puolip) samaan s:aan. 17 puolip. 2 KEpp3 7. kerroksen KEp:n ympäri ja hy 8. kerroksen 3 s, joista 

kahdessa ensimmäisessä on ps. 5 kjs, ks 1. kukkakerroksen kjs-kaareen ja 3. kukkakerroksen toisen 

terälehden taakse. 6 kjs, ks 1. kukkakerroksen kjs-kaareen ja 3. kerroksen neljännen terälehden 
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taakse. 5 kjs, 2 KEpp3 7. kerroksen KEp:n ympäri. Hy 8.kerroksen 3 s, joista kahdessa viimeisessä 

on jo ps. 17 puolip. (2 puolip, p, pp) viimeisen s:n ja edellisen kerroksen aloitusketjun väliin. Ps 

kahden viimeksi tehdyn s:n väliin. Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: ks, 19 puolip, p, pp, 2 KEpp3 ja kjs-kaari, jättäen laskuista kulman 

keskimmäinen kjs-kaari. 

Kerros 10 (PV) 

Kerros tehdään NP:lta. 4 kjs, (p, 2 puolip) samaan kjs:aan. 22 puolip. 7 puolip kjs-kaareen. (3 

puolip, kjs, 3 puolip) seuraavaan kjs-kaareen. 7 puolip seuraavaan kjs-kaareen. 22 puolip. (2 

puolip, p, pp) viimeisen silmukan ja edellisen kerroksen aloitusketjun väliin. Ps kahden viimeksi 

tehdyn s:n väliin. Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: 34 puolip, p, pp, jättäen laskuista kulman kjs:n. 

Kerros 11 (PV) 

Kerros tehdään OP:lta. 4 kjs, 2 p samaan kaareen. 35 p. (P, kjs, p) kulman kjs:aan. 35 p. (2 p, pp) 

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

Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: 38 p ja pp, jättäen laskuista kulman kjs. 

Kerros 12 (PV) 

Kerros tehdään NP:lta. 4 kjs, p samaan s:aan. 28 p. P seuraavaan s:aan JA 3. kukkakerroksen 

ensimmäisen terälehden kjs:aan. Joudut kääntämään työtäsi niin, että näet terälehden. 9 puolip. 

(puolip, kjs, puolip) kulman kjs:aan JA 3. kukkakerroksen kolmannen terälehden kjs:aan. 9 puolip. 

P seuraavaan s:aan JA 3. kukkakerroksen viimeisen terälehden kjs:aan. 28 p. (P, pp) viimeisen s:n 

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

Sivun silmukkamäärä: 10 puolip, 30 p ja pp, jättäen laskuista kulman kjs. 

Kerros 13 (PV) 

Kerros tehdään OP:lta. 4 kjs, (pp, 2 p) samaan s:aan. 6 p, 28 puolip. Puolip 3. kukkakerroksen 
toisen terälehden kjs:aan JA seuraavaan s:aan. 5 puolip. (Puolip, kjs, puolip) kulman kjs:aan. 5 
puolip. Puolip 3. kukkakerroksen neljännen terälehden kjs:aan JA seuraavaan s:aan. 28 puolip. 6 p. 
(2 p, 2 pp) viimeisen s:n ja edellisen kerroksen aloitusketjun väliin. Ps kahden viimeksi tehdyn s:n 
väliin. Käännä.  

Sivun silmukkamäärä: 35 puolip, 8 p ja 2 pp, jättäen laskuista kulman kjs. 
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Kerros 14 (PV) 

Kerros tehdään NP:lta. 4 kjs, 2 p samaan s:aan. 5 p. 39 puolip. (Puolip, kjs, puolip) kulman kjs:aan. 

39 puolip. 5 p. (2 p, pp) viimeisen s:n ja edellisen kerroksen aloitusketjun väliin. Aseta SM kahden 

viimeksi tehdyn silmukan väliin. Katkaise lanka ja käännä.  

Sivun silmukkamäärä: 40 puolip, 7 p ja pp, jättäen laskuista kulman kjs. 


