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Viikko 8: Reunus, osa 2 

 
 

Kääntäjä: Milla Elo 

Oikolukijat: Mervi Järvensivu ja Päivi Metsola 
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Reunuskerros 3 (PV) – Banksia reunus 
Ps seuraavaan kulman kjs:aan. 4 kjs (lasketaan p+kjs), p 

samaan kaareen. Ensimmäinen kulma on valmis. 

*Hy ensimmäinen (piilotteleva) s. 6 p. (3 kjs, hy 2 s, ps 

seuraavaan s:aan. 8 kjs, ps samaan s:aan niin, että 

muodostat kjs:ista lenkin. 3 kjs, hy 2 s, 5 p) 11 kertaa. 

Jokainen toisto tapahtuu 10 s:n sarjoissa, ja ennen 

kulmaa pitäisi olla jäljellä enää yksi s. P viimeiseen 

s:aan. (P, kjs, p) kulman kjs:aan.  

Toista *…* vielä 5 kertaa, jättäen viimeisen toiston 

viimeinen kulma huomioimatta. Sulje kerros ps:lla 

kolmanteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 64 p, 11 kjs-lenkkiä ja 22 kjs-kaarta – jättäen laskuista kulman kjs-kaaret. 

Reunuskerros 4 (PV) – Banksia reunus 

Ps seuraavaan kulman kjs:aan. 4 kjs (lasketaan p + kjs), p samaan kaareen. Ensimmäinen kulma on 

valmis. 

*7 p. (5 kjs, hy 2 kjs-kaarta ja kjs-lenkki, 5 p) 11 kertaa. 2 p. (P, kjs, p) kulman kjs:aan. 

Toista *…* vielä 5 kertaa, jättäen viimeisen toiston viimeinen kulma huomioimatta. Sulje kerros 

ps:lla kolmanteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 66 p, 11 kjs-kaarta – jättäen laskuista kulman kjs-kaaret 

Reunuskerros 5 (PV) - Banksia reunus 

Ps kulman kjs:aan . 4 kjs (lasketaan p+kjs), p samaan kaareen. Ensimmäinen kulma on valmis. 

*3 p. (3 kjs, hy 2 s, ps. 8 kjs, ps samaan s:aan niin, että muodostat kjs:ista lenkin. 3 kjs, hy 2 s. P kjs-

kaareen. P2yht samaan kjs-kaareen. P samaan kjs-kaareen ja 3. kerroksen kjs-lenkkiin kiinnittäen 

ne toisiinsa. P2yht samaan kjs-kaareen. P samaan kjs-kaareen) 11 kertaa. 

3 kjs, hy 2 s, ps. 8 kjs, ps samaan s:aan, niin että muodostat kjs:ista lenkin. 3 kjs, hy 2 s. 3 p. (P, kjs, 

p) kulman kjs:aan.* 

Toista *…* vielä 5 kertaa, jättäen viimeisen toiston viimeinen kulma huomioimatta. Sulje kerros 

ps:lla kolmanteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 63 p, 12 kjs-lenkkiä ja 24 kjs-kaarta – jättäen laskuista kulman kjs-kaaret 

Reunuskerros 6 (PV) – Banksia reunus 

Ps kulman kjs:aan. 4 kjs (lasketaan p + kjs), p samaan kaareen. Ensimmäinen kulma on valmis. 

*4 p. (5 kjs, hy 2 kjs-kaarta ja kjs-lenkki, 5 p) 11 kertaa. 5 kjs, hy 2 kjs-kaarta ja kjs-lenkki, 4 p. (P, 

kjs, p) kulman kjs:aan. * 
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Toista *…* vielä 5 kertaa, jättäen viimeisen toiston viimeinen kulma huomioimatta. Sulje kerros 

ps:lla kolmanteen kjs:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 65 p, 12 kjs-kaarta – jättäen laskuista kulman kjs-kaaret 

Reunuskerros 7 (PV) – Banksia reunus 

Kun teet ks-kerroksia, voi käsiala olla tiukempaa huomaamattasi. Varmista, että pidät käsialan 

tasaisena, jotta kerros ei kiristä työtä.  

Ps kulman kjs:aan. Kjs (ei lasketa s:ksi), (ks, 2 kjs, ks) samaan kaareen. Ensimmäinen kulma on 

valmis. 

*Hy ensimmäinen (piilotteleva) s. 4 ks. (2 ks kjs-kaareen. Ks 5. kerroksen kjs-lenkkiin ja edellisen 

kerroksen kjs-kaareen kiinnittäen ne toisiinsa. 2 ks samaan kjs-kaareen. 5 ks) 12 kertaa. (Ks, 2 kjs, 

ks) kulman kjs:aan.* 

Toista *…* 5 kertaa, jättäen viimeisen toiston viimeinen kulma huomioimatta. Sulje kerros ps:lla 

ensimmäiseen ks:aan. 

Sivun silmukkamäärä: 126 ks – jättäen laskuista kulman kjs-kaaret 

Reunuskerros 8 (PV) 

Ps kulman kjs:aan. (3 kjs, p, 2 kjs, 2p) samaan kaareen. Ensimmäinen kulma on valmis. *Hy 

ensimmäinen (piilotteleva) s. 125 p. (2 p, kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen.* 

Toista *…* vielä 5 kertaa, jättäen viimeisen toiston viimeinen kulma huomioimatta. Sulje kerros 

ps:lla aloitusketjun kolmanteen s:aan. 

Sivun silmukkamäärä: 129 p – jättäen laskuista kulman kjs-kaaret 

 

 


