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Viikko 9: Reunus, osa 3

 

Kääntäjä: Milla Elo 

Oikolukijat: Mervi Järvensivu ja Päivi Metsola 
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Reunuskerros 9 (PV) 

Siirry ps:in kulman kjs-kaareen. 3 kjs (lasketaan 

puolip + kjs). Puolip saman s:aan. Ensimmäinen 

kulma on valmis. 

*129 KTp, (puolip, kjs, puolip) kulman kjs-

kaareen* 

Toista *…* vielä 5 kertaa, jättäen viimeisen 

toiston viimeinen kulma huomioimatta. Sulje 

kerros ps:lla toiseen kjs:aan aloitusketjussa. 

Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 131 s – 2 puolip ja 129 KTp 

(jättäen laskuista kulman kjs-kaaret) 

Reunuskerros 10 (KV3) 

Liitä KV3 itsenäisellä ks:lla mihin tahansa kulman kjs:aan. (2 kjs, ks) samaan kjs:aan. Ensimmäinen 

kulma on valmis. 

*Hy 2 s, ensimmäinen on piilotteleva. (3p-nyppy, 3 kjs, 3p-nyppy) seuraavaan s:aan. (Hy 2 s, ks, hy 

2 s. [3p-nyppy, 3 kjs, 3p-nyppy] seuraavaan s:aan) 21 kertaa. Jäljellä pitäisi olla 2 s ennen kulman 

kjs-kaarta. Hy 2 s, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen.* 

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

ps:lla ensimmäiseen ks:aan. Katkaise ja päättele lanka 

Sivun silmukkamäärä: 23 ks, 44 3p-nyppyä ja 22 kjs-kaarta (jättäen laskuista kulman kjs-kaaret) 

 

Reunuskerros 11 (KV1) 

Liitä KV1 itsenäisellä ks:lla mihin tahansa kulman kjs-kaareen. Tämä on ensimmäinen kulman ks. 

Laita SM tähän silmukkaan. 

*(P, kjs) 4 kertaa seuraavaan kjs-kaareen. Simpukkakuvion viimeinen p samaan kjs-kaareen, (KTks 

seuraavan ks:an ympäri, varmista, että teet silmukan kaikkien lenkkien ali, ei vain ylimmäisten. [P, 

kjs] 4 kertaa seuraavaan kjs-kaareen. Simpukkakuvion viimeinen p samaan kjs-kaareen) 21 kertaa. 

Ks kulman kjs-kaareen. Merkitse tämä s SM:llä.* 

Toista *…* vielä 5 kertaa, jättäen viimeisen toiston viimeinen ks tekemättä. Sulje kerros ps:lla 

ensimmäiseen ks:aan. Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 21 KTks ja 22 simpukkaa, joissa kaikissa on 5 p ja 4 kjs (jättäen laskuista 

kulman ks) 

Älä poista SM:ä ennen kuin olet tehnyt Reunuskerroksen 13 loppuun. 
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Reunuskerros 12 (KV5) 

Tällä kerroksella työskennellään vain kjs:hin. Jätä muut silmukat huomioimatta. Ja valmistaudu 

käyttämään tällä kerroksella paljon aikaa, sillä tämä on työläs kerros. Ja kyllä, tämä kerros 

tulee aaltoilemaan! 

Liitä KV5 ps:lla ensimmäiseen kjs:aan millä tahansa sivulla. (Kjs, puolip) samaan kjs:aan. ([Puolip, 

kjs, ps, kjs, puolip] seuraavaan kjs:aan) kahdesti. (Puolip, kjs, ps) simpukan viimeiseen kjs:aan. 

*(Ps, kjs, puolip) seuraavaan simpukan ensimmäiseen kjs:aan. ([Puolip, kjs, ps, kjs, puolip] 

seuraavaan kjs:aan) kahdesti. (Puolip, kjs, ps) simpukan viimeiseen kjs:aan.* 

Toista *…* kunnes olet käynyt läpi jokaisen simpukan. Jätä huomioimatta edellisellä kerroksella 

asetetut SM:t, äläkä vielä poista niitä! Sulje kerros tekemällä ps seuraavaan ksj:aan, jossa on jo 

aloituksen ps. Katkaise ja päättele lanka. 

Silmukkamäärät: 

• Yhteensä:  132 kukkaa (sivulla 22 kukkaa) 

• Jokaisessa kukassa: 4 ps, 6 kjs, 6 puolip 

Reunuskerros 13 (PV) 

Tällä kerroksella työskennellään VAIN reunuskerros 11 silmukoihin!  

Liitä PV tekemällä itsenäinen KEpp minkä tahansa 11. reunuskerroksen kulman merkatun ks:n 

ympäri. (Kjs, KEpp) saman silmukan ympäri. Ensimmäinen kulma on valmis. 

*2 kjs, hy p, KTp seuraavan p:n ympäri. Kjs, KTks seuraavan p:n ympäri. Kjs, KTp seuraavan p:n 

ympäri. (2 kjs, hy 3 s, KTp seuraavan p:n ympäri. Kjs, KTks seuraavan p:n ympäri. Kjs, KTp 

seuraavan p:n ympäri) 21 kertaa. Jäljellä tulisi olla yksi p ennen 11. reunuskerroksen merkattua 

kulmasilmukkaa. 2 kjs, hy viimeinen p. (KEpp, kjs, KEpp) kulman ks:n ympäri.* 

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

ps:lla ensimmäiseen KEpp:een. 

Nyt voit poistaa SM:t. 😊 

Sivun silmukkamäärä: 22 KTks, 44 KTp, 2 KEpp, 44 kjs ja 23 kjs-kaarta (jättäen laskuista kulman 

kjs-kaaret) 

 

 


