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Viikko 6: Kolmio, osa 3 

 
Kääntäjä: Milla Elo 

Oikolukijat: Mervi Järvensivu ja Päivi Metsola 
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Kerros 15 (KV5)  

Kerros tehdään OP:lta. Liitä KV5 

itsenäisellä pp:llä 14. kerroksen 

silmukkaan, jossa on SM. Poista SM. 2 

p samaan s:aan. Aseta SM itsenäisen 

pp:n ja ensimmäisen p:n väliin. Älä 

poista SM:ä ennen kuin kerroksella 

17. P seuraavaan s:aan, (4 kjs, hy s, 

klusteri) 11 kertaa. 4 kjs, hy 2 s. (P, kjs, 

p) kulman kjs:aan. 4 kjs, hy 2 s. 

(Klusteri, 4 kjs, hy s) 11 kertaa. P. (2 p, 

pp) viimeisen s:n ja edellisen 

kerroksen aloitusketjun väliin. Katkaise lanka. ÄLÄ KÄÄNNÄ. 

Sivun silmukkamäärä: 4 p, pp, 11 klusteria, 12 kjs-kaarta, jättäen laskuista kulman kjs. 

Jos huomaat tehneesi enemmän klustereita, varmista, että olet hypännyt s:n klusterien välillä!  

Kerros 16 (KV1) 

Kerros tehdään OP:lta. Liitä KV1 ps:lla neljänteen s:aan 15. kerroksella. 3 p 14. kerroksen 

ensimmäiseen ylihypättyyn s:aan, 15. kerroksen kjs-kaaren etupuolelle. (2 kjs, 3 p 14. kerroksen 

seur. ylihypättyyn s:aan, 15. kerroksen kjs-kaaren etupuolelle) 11 kertaa. 4 kjs. Hy seuraava 14. 

kerroksen s, kulman (p, kjs, p)  ja 14. kerroksen seuraava s. 3 p 14. kerroksen seur. s:aan ja 15. 

kerroksen kjs-kaaren etupuolelle. (2 kjs, 3 p 14. kerroksen seur. ylihypättyyn s:aan, 15. kerroksen 

kjs-kaaren etupuolelle) 11 kertaa. Ps 15. kerroksen seuraavaan s:aan. Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 36 p, 11 kjs-kaarta, jättäen laskuista kulman kjs-kaaren ja ps:t. 

Kerros 17 (PV) 

Kerros tehdään OP:lta. Liitä PV ps:lla samaan 15. kerroksen kaareen, jossa jo on SM. Poista SM. 

5kjs, (pp, 2 p) samaan s:aan. 2 puolip. 

KEks seuraavan s:n ympäri, jossa on jo 16. kerroksen ps. 4 kjs. (KEks 15. kerroksen klusterin 

ympäri, 16. kerroksen kjs-kaaren etupuolelle, 4 kjs) 11 kertaa. KEks seuraavan 15. kerroksen p:n 

ympäri, 16. kerroksen kulman kjs-kaaren etupuolelle. (Ks, 2 kjs, ks) seuraavaan kjs-kaareen 

kulmassa, KEks seuraavan p:n ympäri. (4 kjs, KEks 15. kerroksen klusterin ympäri, 16. kerroksen 

kjs-kaaren etupuolelle.) 11 kertaa. 4 kjs. KEks 15. kerroksen seuraavan s:n ympäri, jossa on jo 16. 

kerroksen ps. 2 puolip. (2p, pp, pp3) kahden viimeisen 15. kerroksen s:n väliin. Ps kahden viimeksi 

tehdyn s:n väliin. Käännä. 

Sivun silmukkamäärä: ks, 13 KEks, 2 puolip, 2 p, pp, pp3 ja 12 kjs-kaarta, jättäen laskuista kulman 

kjs-kaaren. 
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Kerros 18 (PV) 

Tällä kerroksella silmukat tehdään vain 17. kerroksen silmukoihin. Jätä siis huomioimatta 

kerrosten 15 ja 16 kjs-kaaret.  

Kerros tehdään NP:lta. 4 kjs, 2 p samaan kaareen. 5 puolip, hy s, johon olisi muutenkin hankala 

virkata. (4 puolip kjs-kaareen) 12 kertaa. 2 puolip. (Puolip, kjs, puolip) kulman kjs-kaareen. 2 

puolip, toiseen s:sta on hieman hankalampi saada virkattua. (4 puolip kjs-kaareen) 12 kertaa. Hy s, 

5 puolip. (2 p, pp) viimeisen s:n ja edellisen kerroksen aloitusketjun väliin. Ps kahden viimeksi 

tehdyn s:n väliin. Käännä. 

Sivun silmukkämäärä: 56 puolip, 2 p, pp, jättäen laskuista kulman kjs. 

Kerros 19 (PV) 

Kerros tehdään OP:lta. 5 kjs, (pp, 2 p, puolip) samaan kaareen. 58 puolip. (Puolip, kjs, puolip) 

kulman kjs:aan. 58 puolip. (puolip, 2 p, pp, pp3) viimeisen s:n ja edellisen kerroksen aloitusketjun 

väliin. Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 60 puolip, 2 p, pp, pp3, jättäen laskuista kulman kjs. 

Jos pingotat kolmiota, muistathan, että tylpän kulman tulisi olla 120 astetta ja terävän kulman 

30 astetta. 


