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Viikko 7: Palojen liitos ja reunus osa 1  

 

Kääntäjä: Milla Elo 

Oikolukijat: Mervi Järvensivu ja Päivi Metsola 
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Palojen liitos 

Suunnikkaiden liittäminen 

PHOTO 

Käytä liitoksessa koukkua B ja PV-lankaa. 

Käyttämällä hieman isompaa koukkua saat 

liitoksesta joustavamman. Liitoksessa 

työskennellään molempien kappaleiden läpi. 

Ensimmäisten kolmen suunnikkaan liittäminen 

toisiinsa 

Aseta 6. suunnikas 1. suunnikkaan päälle, oikeat 

puolet vastakkain. 

PV:llä ja koukulla B, tee itsenäinen ks tylpän 

kulman kjs:aan. (Kjs, ks) seuraavaan s:aan, varmistaen että tunnistat oikeat lenkit (tässä ja läpi 

ohjeen). (Kjs, hy s, ks) kunnes olet käynyt läpi jokaisen s:n. (Kjs, ks) terävän kulman kjs:aan. 3 kjs. 

Avaa työ oikea puoli itseesi päin. Aseta 5. suunnikas 1. suunnikkaan päälle, oikeat puolet 

vastakkain. 

Ks terävän kulman kjs:aan. (Kjs, ks) seuraavaan s:aan. (Kjs, hy s, ks) kunnes olet käynyt läpi 

jokaisen s:n. (Kjs, ks) tylpän kulman kjs:aan. Katkaise lanka ja siirrä työ sivuun. 

3 viimeisen suunnikkaan liitos toisiinsa  

Aseta 2. suunnikas 3. suunnikkaan päälle, oikeat puolet vastakkain. 

PV:llä ja koukulla B, tee itsenäinen ks tylpän kulman kjs:aan. (Kjs, ks) seuraavaan s:aan, 

varmistaen että tunnistat oikeat lenkit (tässä ja läpi ohjeen). (Kjs, hy s, ks) kunnes olet käynyt läpi 

jokaisen s:n. (Kjs, ks) terävän kulman kjs:aan. 3 kjs. 

Avaa työ oikea puoli itseesi päin. Aseta 4. suunnikas 3. suunnikkaan päälle, oikeat puolet 

vastakkain.  

Ks terävän kulman kjs:aan. (Kjs, ks) seuraavaan s:aan. (Kjs, hy s, ks) kunnes olet käynyt läpi 

jokaisen s:n. (Kjs, ks) tylpän kulman kjs:aan. Katkaise lanka. 

Osioiden liittäminen toisiinsa 

Aseta osiot toistensa päälle oikeat puolet vastakkain ja suorat reunat ylöspäin. 

PV:llä ja koukulla B, työskennellen suoraan reunaan, tee itsenäinen ks tylpän kulman kjs:aan. (Kjs, 

ks) seuraavaan s:aan. (Kjs, hy s, ks) kunnes olet käynyt läpi jokaisen s:n terävään kulmaan asti. 

(Kjs, ks) kulman kjs:aan. (Kjs, ks) seuraavaan kjs-kaareen. (Kjs, ks) seuraavaan kulman kjs:aan. 

(Kjs, ks) seuraavaan s:aan. (Kjs, hy s, ks) kaikkiin s:in sivulla. (Kjs, ks) kulman kjs:aan. Katkaise ja 

päättele lanka. 
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Kolmioiden liitos  

Ensimmäinen ja viimeinen silmukka jokaisessa 

kolmiossa lasketaan terävän kulman kjs:ksi 

paloja yhdistettäessä. 

Oikeat puolet vastakkain, aseta kolmio ylimpänä 

kauimpana olevan suunnikkaan päälle, vasemmat 

reunat tasaten (oikeat, jos olet vasenkätinen). 

PV:llä ja koukulla B, tee vetosolmu koukulle. 

*Ks terävän kulman kjs:aan. (Kjs, ks) seuraavaan 

s:aan. (Kjs, hy s, ks) kaikkiin silmukoihin. (Kjs, ks) 

tylpän kulman kjs:aan. 

Käännä kolmio seuraavan suunnikkaan päälle, 

oikeat reunat tasaten (vasemmat, jos olet vasenkätinen). 

(Kjs, ks) tylpän kulman kjs:aan. (Kjs, ks) seuraavaan s:aan. (Kjs, hy s, ks) kaikkiin silmukoihin. (Kjs, 

ks) terävän kulman kjs:aan. Kjs. Laita tähän kjs:aan SM. Tämä katsotaan kulman kjs:ksi 

seuraavalla kerroksella. Aseta seuraava kolmio suunnikkaan päälle, kuten aiemminkin.* 

Toista *…* kunnes olet liittänyt kaikki kolmiot keskustan tähtikuvioon. Sulje kerros ps:lla 

ensimmäiseen ks:aan. Katkaise ja päättele lanka. 

Reunus 

Tee loppuohje koukulla A! 

Reunuskerros 1 (PV) 

PV:llä ja koukulla A, liitä lanka itsenäisellä pp:llä 

mihin tahansa merkittyyn kulman kjs:aan. (2 pp, 2 

kjs, 3 pp) samaan kjs:aan. Tämä on ensimmäinen 

valmis kulma. 

*(3 p seuraavaan kjs-kaareen) 17 kertaa. Jäljellä 

tulisi nyt olla yksi kjs-kaari ennen kolmion pitkällä 

sivulla olevaa rengasta. (4 p seuraavaan kjs-

kaareen) kahdesti. (3 p seuraavaan kjs-kaareen) 

17 kertaa. (3 pp, 2 kjs, 3pp) seuraavaan kulman 

kjs-kaareen.* 

Toista *…* 5 kertaa, jättäen viimeinen kulma viimeisellä toistolla tekemättä. Sulje kerros ps:lla 

ensimmäiseen pp:een.  

Sivun silmukka määrä: 116 s – 6 pp ja 110 p (jättäen laskuista kulman kjs-kaaret) 

 



 

 Ⓒ Copyright Scheepjes 2018 

Reunuskerros 2 (PV) 

Siirry ps:illa kulman kjs-kaareen. 3 kjs (lasketaan puolip + kjs), puolip samaan kaareen. 

*116 KTp. (puolip, kjs, puolip) kulman kjs-kaareen. * 

Toista *…* vielä 5 kertaa, jättäen viimeinen kulma viimeisellä toistolla tekemättä. Sulje kerros 

ps:lla toiseen kjs:aan aloitusketjussa.   

Sivun silmukkamäärä: 118 s – 2 puolip ja 116 KTp (jättäen laskuista kulman kjs-kaaret) 


