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Vinkit
Hygge CAL alkaa pian! Jotta voisit valmistautua CALiin, olemme tehneet tämän Vinkit-dokumentin, josta 
löydät tietoa CALista ja siinä käytetyistä tekniikoista. Löydät tästä ohjeet testiruudun tekemiseen, tietoja ja 
vinkkejä ristipistokirjontaan sekä ohjeet miten pingotat hartiahuivin lopuksi.

Testiruutu
Jotta huivistasi tulisi samankokoinen kuin ohjeessa, on suositeltavaa virkata testiruutu. Testiruudun avulla 
näet onko virkkuutiheytesi sama kuin ohjeessa. Tässä ohjeessa 10 x 10 cm on 19 ks ja 19 kerrosta 
virkattuna 4,5 mm virkkuukoukulla.

Testiruudun ohje

Virkkaa Stone Washed –langalla 20 kjs
1. krs: aloita toisesta silmukasta (koukusta 
lähtien) ja virkkaa ks jokaiseen silmukkaan, 1 kjs, 
käännä työ (19 s)
2.-18. krs: 19 ks, 1 kjs, käännä työ
19. krs: 19 ks, aseta silmukkamerkki viimeiseen 
silmukkaan.

Tasoita ruutu varovasti ja mittaa se. Jos se on 
mitoiltaan 10 cm, virkkuutiheytesi on 
verrattavissa ohjeen tiheyteen ja huivin lopulliset 
mitat tulevat mitä todennäköisimmin olemaan 
samankaltaiset.

Jos testiruutusi on pienempi, virkkaa se 
uudelleen suuremmalla virkkuukoukulla. Jos 
ruutusi on suurempi, kannattaa harkita ruudun 
tekemistä uudelleen pienemmällä koukulla.  
Tulet virkkaamaan CALin sillä koukkukoolla, jolla 
testiruutusi vastaa ohjeen tiheyttä.
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Jos et saa virkkuutiheyttäsi täsmäämään ohjeen kanssa, ei sekään haittaa. Se tarkoittaa vain, että huivisi 
mitat voivat olla erilaiset. Pidä kuitenkin mielessä, että se saattaa tarkoittaa, että tarvitset enemmän lankaa 
kuin paketissa on mukana. Pidä myös silmällä miltä testiruutusi pinta näyttää. Ruudussa ei saisi olla hyvin 
näkyviä reikiä, koska silloin niitä tulee näkymään myös huivissasi. Älä kuitenkaan huolehdi liikaa 
virkkuutiheydestä, loppujen lopuksi on kuitenkin tärkeintä että nautit CALista!
Kun testiruutusi on valmis. Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
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Ristipistokirjonta
Tässä CALissa opit tekemään ristipistoja virkattuun pintaan. Koska harjoitus tekee mestarin, harjoittelemme 
tällä testiruudulla. Kirjonnasta tulee myös video-ohje, joka julkaistaan sillä viikolla, jolla tehdään ensimmäiset 
ristipistokirjonnat huiviin. Älä siis lannistu vaikket onnistuisikaan kirjonnassa heti.

Ristipistokirjonnan periaatteet
Ristipistot koostuvat, kuten nimikin kertoo, ristiin tehdyistä pistoista, jotka yhdessä muodostavat ristipiston. 
Tässä CALissa tulet tekemään ristipistoja virkattujen silmukoiden päälle, mikä on hyvin samankaltaista kuin 
ristipistokankaalle kirjonta.

Jotta pystyisit ymmärtämään kirjontaprosessin ja lukemaan kaavioita, sinun täytyy ensin visualisoida 
kirjontaruudukko virkattuun pintaan. Tätä helpottaa, jos nostat testiruutusi kohti valoa. Näet valon 
pilkottavan läpi silmukoiden neljästä kulmasta (voit joutua venyttämään ruutua hieman, jotta näet tämän). 
Ristipistot tullaan tekemään näihin kulmiin.

Helpoin tapa tehdä ristipisto on seuraava:
Kuvittele, että silmukan neljä kulmaa ovat A, B, C ja D, aloittaen vasemmasta yläkulmasta ja jatkaen 
myötäpäivään.

Kuva 1: Vie neula takapuolelta eteen kulmasta B
Kuva 2: Vie neula etupuolelta taakse kulmasta D
Kuva 3: Vie neula takapuolelta eteen kulmasta A
Kuva 4: Vie neula etupuolelta taakse kulmasta C

Toista tätä jokaisessa silmukassa ja pidä mielessä, että vierekkäiset silmukat jakavat kulmat (eli yhden 
silmukan kulmat B ja C ovat sen oikealla puolella olevan silmukan kulmat A ja D). Kun viet neulan kulmasta, 
yritä olla halkaisematta edellisten pistojen lankoja.

Jos teet mieluummin A-C linjan pistot ennen B-D linjaa, se on myös täysin mahdollista. On suositeltavaa 
säilyttää koko CALin ajan järjestys, missä teet pistot.
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Lankojen pituudet
Joudut välillä vaihtamaan värejä kirjoessasi (lisätietoa alla). Voi olla houkuttelevaa ottaa kolmen metrin pätkä 
tietyn väristä lankaa, jotta se ei loppuisi kesken kirjoessasi. Pitkät langat ovat kuitenkin hankalia käsitellä 
kirjonnassa. On parempi käyttää lyhyempiä pätkiä, n. 50-75 cm. Tämä tarkoittaa enemmän pääteltäviä 
langanpäitä, mutta saa kirjontasi näyttämään paremmalta.

Aloitus, lopetus ja varin vaihto
Kun aloitat kirjonnan tai vaihdat väriä, pujota lanka ensin muutaman lähellä olevan silmukan läpi työn 
takapuolella. Pujottele edestakaisin, jotta langanpää lukittuu. Sen jälkeen voit aloittaa ristipistot aiemmin 
kerrotulla tavalla. Kun lopetat värin käytön, pujottele lankaa edestakaisin ja leikkaa se poikki.

Kirjontakaavioiden lukeminen
Kirjontakaavioissa ristipistokuviot esitetään ruutupiirroksina. Jokainen ruutu kaaviossa tarkoittaa silmukkaa 
virkkuutyössä. Värilliset ruudut ovat kirjottavia silmukoita ja valkoiset ruudut tulevat jäämään kirjomatta. 
Kuten huomaat, kirjontakaavio testiruudulle muodostuu leveydeltään ja korkeudeltaan 19 ruudusta, aivan 
kuten testiruutusi on 19 ks leveä ja 19 kerrosta korkea. Kirjain jokaisessa värillisessä ruudussa tarkoittaa väriä, 
jolla ristipisto tehdään. Löydät selitykset kirjaimille kaavion alla olevasta väritaulukosta.

Kirjontakaavioita ei lueta samalla tavalla kuin virkkauskaavioita, sillä niissä ei ole määritelty missä 
järjestyksessä kirjonta tehdään. Ei ole väliä muulla kuin sillä, että kaikki pistot tulee kirjottua. Yleensä on 
helpointa aloittaa kaavion lukeminen yhdestä reunasta ja työskennellä kohti toista reunaa. On tärkeää laskea 
silmukat kaaviossa ja työssäsi. Lukemisen helpottamiseksi kaaviossa on tummemmat viivat viiden ruudun 
välein.

Harjoitellaksesi katso seuraavan sivun kaaviota. Kuten huomaat, kuvion jokaisella rivillä käytetään vain yhtä 
väriä. Voit kirjoa kahdella eri tavalla: voit työstää pystysuoria rivejä oikealta vasemmalle tai vasemmalta 
oikealle, jolloin joudut vaihtamaan väriä usein. Tai voit työstää vaakasuoria rivejä ylhäältä alas tai alhaalta ylös, 
jolloin työstät rivin valmiiksi ennen värin vaihtamista. Molemmilla tavoilla lopputulos on sama. Jälkimmäinen 
tapa on kuitenkin helpoin tässä kuviossa.

Jotkin kuviot CALissa ovat suoraviivaisia, kuten tämä kuvio. Toiset taas ovat monimutkaisempia ja joudut 
vaihtamaan väriä useammin. Loppujen lopuksi ei ole väliä missä järjestyksessä teet ristipistot, kunhan muistat 
laskea tarkasti.

Kirjo seuraavan sivun kuvio testiruutuusi harjoitellaksesi. Älä lannistu vaikka se ei näyttäisikään täydelliseltä 
ensimmäisellä kerralla. Tulet saamaan paljon harjoitusta tässä CALissa!
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Varitaulukko

SWLyhenne
Pastel
Jewel

Rainbow

Stone washed Catona (25 gr)Langat

801

803
802

A
264
258
115

B
414
130
281

C
403
411
208

D
402
401
280

E
212
412
205

F
406
391
146

G
172
128
201

H
179
400
282

I
409
396
114

J
408
394
222

Danish Mermaid 805 130 392 512 205 513 389 241 253 397 509
Kuvion väri
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Huivin viimeistely
Pingotuksessa virkkuutyö kastellaan, jotta silmukat erottuvat paremmin ja työ saadaan muotoiltua 
lopulliseen muotoonsa. Kun pingotat työsi, silmukoiden kireys jakautuu tasaisemmin mikä tarkoittaa, että 
silmukat yksinkertaisesti näyttävät paremmilta pingotuksen jälkeen.

Edellisissä CALeissa olemme pingottaneet työn joka viikko. Koska tämä CAL tehdään yhtenä kappaleena, 
pingotamme sen vasta lopuksi viikolla 13. Koska Catona on 100 % puuvillaa ja Stone Washed on 
puuvillasekoite, suosittelemme pingotusmetodina työn kastelua ja pingotusta, jota varten tarvitset seuraavat 
tarvikkeet:

Pingotusalustan/-alustoja tai alustan, johon voit asettaa neulat (vanha joogamatto tai patja)
Ruostumattiomia nuppi-/pingotusneuloja
Pyyhkeitä
Halutessasi: Eucalan (lanoliinipohjainen pesuneste, jote ei huuhdella pois)

Täytä pesuallas kylmällä tai haalealla vedellä. Lisää halutessasi Eucalania. Aseta huivisi veteen ja anna sen 
liota n. 15 minuuttia. Levitä pyyhkeet tasaiselle alustalle. Nosta huivi altaasta, purista hyvin varovasti osa 
vedestä pois ja levitä huivi pyyhkeiden päälle. Laita sen päälle toinen kerros pyyhkeitä. Rullaa pyyhkeet ja 
huivi rullaksi ja purista hellästi pois ylimääräinen vesi. Varo ettet vahingoita huivia. Poista pyyhkeet ja aseta 
kostea huivi pingotusalustalle. Käytä ruostumattomia neuloja ja pingota huivi oikeisiin mittoihin ja muotoon ja 
anna sen kuivua yön yli. Poista neulat ja nauti uudesta pingotetusta huivistasi.

Voit harjoitella pingottamista myös testiruudullasi!
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