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Viikko 10: Reunus, osa 4

 

Kääntäjä: Milla Elo 

Oikolukijat: Mervi Järvensivu ja Päivi Metsola 
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Reunuskerros 14 (PV)  

Ps seuraavaan kjs:aan. 4 kjs (lasketaan p+kjs), p 

samaan kjs:aan. Ensimmäinen kulma on valmis. 

*P, (3 p seuraavaan kjs-kaareen. P kjs-kaareen, 

kjs, p kjs-kaareen) 22 kertaa. 3 p viimeiseen kjs-

kaareen. 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 s:aan aloitusketjussa. 

Sivun silmukkamäärä: 117 p, 22 kjs (jättäen 

laskuista kulman kjs-kaaret) 

Reunuskerros 15 (PV) 

Ps seuraavan kjs:aan. 3 kjs (lasketaan puolip + kjs), puolip samaan kjs:aan. Ensimmäinen kulma on 

valmis. 

*Hy ensimmäinen (piilotteleva) s.  (5 puolip, puolip kjs:aan) 22 kertaa. 6 puolip. (Puolip, kjs, puolip) 

kulman kjs:aan.* 

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

ps:lla toiseen s:aan aloitusketjussa. Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 140 puolip, (jättäen laskuista kulman kjs-kaaret) 

Reunuskerros 16 (KV4) 

5p-ryhmät tulevat 15. kerroksen puolip:iin, jotka ovat 14. kerroksen 3p-ryhmien viimeisissä 

p:issä.  

Liitä KV4 itsenäisellä ks:lla mihin tahansa kulman kjs:aan. (2 kjs, ks) samaan kjs:aan. Ensimmäinen 

kulma on valmis. 

*Hy ensimmäinen (piilotteleva) s. (7 ks. Hy 2 s, 5 p seuraavaan s:aan, hy 2 s) 11 kertaa. 7 ks. (Ks, 2 

kjs, ks) kulman kjs:aan. 

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

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

Sivun silmukkamäärä: 86 ks ja 55 p (jättäen laskuista kulman kjs-kaaret) 
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Reunuskerros 17 (KV2) 

Liitä KV2 itsenäisellä pp:llä mihin tahansa kulman kjs-kaareen. (kjs, pp) 4 kertaa samaan kulman 
kjs-kaareen. Ensimmäinen kulman simpukkakuvio on valmis. 

*Hy 3 s, joista ensimmäinen on piilotteleva. (Ks, [ks, 3 kjs, ks] seuraavaan s:aan. Ks, hy 2 s, joiden 
tulisi olla viimeiset 2 ks ennen 5p-ryhmää.  [2 p samaan s:aan] kahdesti. [2 pp, kjs, 2 pp] 
seuraavaan s:aan. [2 p samaan s:aan] kahdesti, hy 2 s) 11 kertaa. 

Ks, [ks, 3 kjs, ks] seuraavaan s:aan. Ks, hy 3 s. (Pp, kjs) 4 kertaa kulman kjs-kaareen. Simpukan 

viimeinen pp samaan kaareen. 

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

ps:lla ensimmäiseen pp:seen. Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 48 ks, 88 p, 44 pp, 11 kjs ja 12 kjs-kaarta (jättäen laskuista kulman 

simpukat, jotka koostuvat 5 pp:stä ja 4 kjs:sta) 

Reunuskerros 18 (KV6) 

Tällä kerroksella merkataan SM:llä 24 s:aa 

(katso Huomioitavaa-kohta alla). Myös tämä 

kerros voi vähän.  

Kun teet KTks:aa edellisen kerroksen (ks, 3 kjs, 

ks) ympäri, laita koukku ensimmäisen ks:n takaa 

etupuolelle ja sen jälkeen toisen ks:n etupuolelta 

taakse ja tee KTks kuten normaalisti. Tee siis 

YKSI KTks kahden silmukan rungon ympäri. 

PHOTOS 

Liitä KV6 itsenäisellä KTks:lla ensimmäiseen 

pp:seen minkä tahansa edellisen kerroksen 

kulman simpukassa. (Kjs, KTks pp:n ympäri) 4 kertaa. Ensimmäinen kulma on valmis. 

*2kjs. (Hy ks, KTks edellisen kerroksen [ks, 3 kjs, ks] -ryhmän ympäri. Kjs, hy ks. 6 ks. [Puolip, kjs, 

puolip] seuraavaan kjs:aan. 6 ks, joista ensimmäinen piilottelevaan s:aan. Kjs) 11 kertaa. Hy ks, 

KTks edellisen kerroksen viimeisen [ks, 3 kjs, ks] -ryhmän ympäri. 2 kjs, hy viimeinen ks. (KTks pp:n 

ympäri, kjs) 4 kertaa. KTks viimeisen pp:n ympäri.* 

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

ps:lla ensimmäiseen KTks:aan kerroksella. Katkaise ja päättele lanka. 

Sivun silmukkamäärä: 132 ks, 12 KTks, 22 puolip, 33 kjs ja 2 kjs-kaarta (jättäen laskuista kulman 

silmukat, eli 5 KTks ja 4 kjs) 
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Huomioitavaa 

Ennen kuin jatkat, merkkaa seuraavat silmukat silmukkamerkein jokaiselta sivulta: 

•  Laita SM kulman simpukan jälkeisen kjs-kaaren ja KTks:n jälkeen tulevaan kjs:aan..  

• Hy ks ja SM seuraavaan ks:aan.  

•  Kulman simpukkaa edeltävää kjs-kaarta ja KTks:aa edeltävään kjs:aan.  

• SM toiseksi viimeiseen ks:aan ennen edellä mainittua merkattua kjs:a.  

 

 
 


