
SURPRISE! 
Suunnittelija Betty ten Hove 

 
 

 
 

TARVIKKEET 
5.0 mm virkkuukoukku ja sille sopivaa lankaa 
Esimerkkiruutu on tehty seuraavilla väreillä 
Väri A – Valkoinen  
Väri B –Syvänsininen 
Väri C –Sähkönsininen 
Väri D –Tummansininen 
 
MITAT 
30cm x 30cm 
39 silmukkaa ja 1 kjs-kaari per sivu 

 

LYHENTEET 



 

kjs  Ketjusilmukka 
s            Silmukka 
ks   Kiinteä silmukka  
puolip  Puolipylväs 
p  Pylväs 
pp  Pitkä pylväs (kaksi langankiertoa) 
KTpp  Kohona takakautta tehty pp 
krs  Kerros 
hy                  Hyppää yli 
        

- *_* Toista tähtien välissä oleva ohjeen osa niin monta kertaa, kuin ohjeessa on 

mainittu. Tätä merkintätapaa käytetään yleensä koko sivun kestävässä toistossa ja 

se sisältää yleensä useita ohjeita. 

- () – Toista sulkumerkkien välissä oleva ohjeen osa niin monta kertaa, kuin ohjeessa 

on mainittu.  

- Huomiot ja vinkit löydät [ ] hakasulkeista kursiivilla kirjoitettuna 

 
OHJEET 
Aloita tekemällä aloituslenkki (magic ring) tai virkkaa 5kjs ja sulje ps:lla lenkiksi. 
Krs 1:  
 
Väri A. 3 kjs [korvaa kerroksen ensimmäisen pylvään tässä ja myöhemmin ohjeessa], 15 p 
aloituslenkkiin. Sulje kerros aloitusketjun 3:een kjs:aan.  
Silmukkaluku: 16 p. 
 

Krs 2: [Vinkki: Merkitse kjs-kaaret silmukkamerkein.]  
 

 Väri B, aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka ks mihin tahansa p:een, kjs, ks  

 MIKÄLI jatkat samalla värillä kuin krs 1, liiku piilosilmukoin pylväiden väliin, kjs, ks 
samaan väliin, kjs  

(ks seuraavaan pylväsväliin, kjs) 15 kertaa. Sulje ps:lla 1. ks:aan. Katkaise ja päättele 
langat. 
Silmukkaluku: 16 ks + 16 kjs-kaarta.  
 
Krs 3:  
 

 Väri A, aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka pylväs mihin tahansa kjs-kaareen, 
tee vielä 2 kjs, p samaan kjs-kaareen 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, liiku piilosilmukoin kjs-kaareen, 5 kjs (korvaa p+ 2kjs), p 
samaan kjs-kaareen 
 

*ks kjs-kaareen, (p, 2 kjs, p) seuraavaan kjs-kaareen* 7 kertaa. Ks viimeiseen kjs-kaareen. 
Sulje aloitusketjun 3. kjs:aan.  
 
Silmukkaluku: 8 ks + 16 p + 16 kjs-kaarta. 
 

 

 

 



 

Krs 4:  
 

 Väri C, aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka pylväs mihin tahansa kjs-kaareen, 
tee vielä p, 2 kjs, 2 p samaan kjs-kaareen 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, liiku piilosilmukoin kjs-kaareen, tee vielä 3 kjs, p, 2 kjs, 2 
p samaan kjs-kaareen 
 

*Ks ks:aan, (2 p, 2 kjs, 2 p) seuraavaan kjs-kaareen* 7 kertaa. Ks viimeiseen ks:aan. Sulje 
aloitusketjun 3. kjs:aan.  
 
Silmukkaluku: 32 p + 8 ks + 8 kjs-kaarta. 
 

Krs 5:  
 

 Väri B, aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka pylväs mihin tahansa kjs-kaareen ja 
tee vielä (2 p, 2 kjs, 3 p) samaan kjs-kaareen 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, liiku piilosilmukoin kjs-kaareen, (3 kjs, 2 p, 2 kjs, 3 p) 
samaan kjs-kaareen   

*Ks ks:aan, (3 p, 2 kjs, 3 p) seuraavaan kjs-kaareen* 7 kertaa. Ks viimeiseen ks:aan. Sulje 
aloitusketjun 3. kjs:aan.  
Silmukkaluku: 48 p + 8 ks + 8 kjs-kaarta 

 

Krs 6: [Vinkki: merkitse kjs-kaaret silmukkamerkein.] 
 

 Väri C, aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka ks minkä tahansa 3 p-2 kjs-3 p-
ryhmän [terälehden] ensimmäiseen p:een, 2 ks 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, kjs, ks samaan s:aan, 2 ks  
 
* (ks, kjs, ks) kjs-kaareen, 7 ks * 7 kertaa, (ks, kjs, ks) kjs-kaareen, 4 ks. Sulje ps:lla 
ks:aan. 
Silmukkaluku: 72 ks, 8 kjs-kaarta 

 

Krs 7: Kerroksen aloituskohta on se ks kerroksella 6, joka sijaitsee suoraan kerroksen 5 
ks:n yläpuolella, 
 

 Väri A, aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka pylväs 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, virkkaa ps, 3 kjs  
 

*4 kjs, hy 4, ks terälehden kjs-kaareen, 4 kjs, hy 4, p* 7 kertaa, 4 kjs, hy 4, ks terälehden 
kjs-kaareen, 4 kjs. Sulje ps:lla aloituspylvääseen tai aloitusketjun 3. kjs:aan. 
 
Silmukkaluku: 8 p, 8 ks, 16 kjs-kaarta. 
 
Krs 8:  
Väri A. 2 kjs samaan s:aan, kuin ed. krs. suljettiin [korvaa puolip:n], * 3 puolip kjs-kaareen, 
puolip ks:aan, 3 p kjs-kaareen, (2 pp, 2 kjs, 2 pp) p:een [muodostuu kulma], 3 p kjs-
kaareen,  puolip ks:aan, 3 puolip kjs-kaareen, puolip p:een *. Toista * _ * vielä 3 kertaa. 
Jätä huomiotta viimeisen toiston viimeinen puolip. Sulje aloitusketjun 2. kjs:aan. 
 
Silmukkaluku per sivu: 19 s: 4 pp, 6 p, 9 puolip, kulman kjs-kaari. 
Silmukkaluku yhteensä: 16 pp, 24 p, 36 puolip, 4 x kulman kjs-kaari.  



 
 
Krs 9:  
 
Väri A. 3 kjs samaan s:aan, kuin ed. krs. suljettiin. * 9 p, (2 pp, 3 kjs, 2 pp) kulman kjs-
kaareen, 10 p *. Toista * _ * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen toiston viimeinen p. 
Sulje aloitusketjun 3. kjs:aan. Katkaise ja päättele langat [tee tämä, vaikka jatkaisit samalla 
värillä]. 
 
Silmukkaluku per sivu: 19 p, 4 pp, kulman kjs-kaari 
Silmukkaluku yhteensä: 74 p, 16 pp, 4 x kulman kjs-kaari  
 

Krs 10:  
 
Väri D tai jatka samalla värillä. Aloita minkä tahansa kulman kjs-kaaresta.Tee itsenäinen 
aloitussilmukka ks, tee vielä samaan kjs-kaareen (2 kjs, ks), *23 ks. Kulman kjs-kaareen 
(ks, 2 kjs, ks) *. Toista * _ * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen kulman 
silmukkaryhmä. Sulje ks:aan.  
 
Silmukkaluku per sivu: 25 ks, kulman kjs-kaari. 
Silmukkaluku yhteensä: 100 ks, 4 x kulman kjs-kaari 
 
Krs 11:  
 
Väri C, aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka puolip minkä tahansa kulman kjs-

kaareen, tee vielä samaan kjs-kaareen (2 kjs, puolip) 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, siirry piilosilmukoin kulman kjs-kaareen, 4 kjs [lasketaan 
puolip+ 2 kjs], puolip samaan kjs-kaareen,  
 

*25 puolip, (puolip, 2 kjs, puolip)  kulman kjs-kaareen* 3 kertaa, 25 puolip. Sulje ps:lla 
aloitusketjun 2. kjs:aan.  
 
Silmukkaluku per sivu: 27 puolip, kulman kjs-kaari 
Silmukkaluku yhteensä: 108 puolip, 4 x kulman kjs-kaari 
Krs 12:  
 

 Väri A, aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka p minkä tahansa kulman kjs-
kaareen, (2 kjs, p) samaan kjs-kaareen 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, liiku piilosilmukoin kulman kjs-kaareen, 5 kjs [lasketaan p 
+ 2 kjs], tee vielä p samaan kjs-kaareen 

 
* (kjs, hy p, p) toista 13 kertaa, kjs, hy sivun viimeinen s. (p, 2 kjs, p) kulman kjs-kaareen *.  
toista *_ * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen kulman silmukkaryhmä. Sulje 
aloitusketjun 3. kjs:aan.  
 
Silmukkaluku per sivu: 15 p, 14 kjs-kaarta sivulla, kulman kjs-kaari 
Silmukkaluku yhteensä: 60 p, 56 kjs-kaarta sivuilla, 4 x kulman kjs-kaari 
 
Krs 13:  
Väri C.  Aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka puolip minkä tahansa kulman kjs-
kaareen, (puolip, 2 kjs, 2 puolip) samaan kjs-kaareen 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, liiku piilosilmukoin kulman kjs-kaareen (2 kjs, puolip, 2 



kjs, 2 puolip) samaan kjs-kaareen 
* (2 puolip sivun kjs-kaareen) 14 kertaa, (2 puolip, 2 kjs, 2 puolip) kulman kjs-kaareen*.  
Toista *_ * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen kulman silmukkaryhmä. Sulje 
aloitusketjun 2. kjs:aan. Katkaise ja päättele langat.  
Silmukkaluku per sivu: 32 puolip, kulman kjs-kaari 
Silmukkaluku yhteensä: 128 puolip, 4 x kulman kjs-kaari 
 
Krs 14:  
 

 Väri D. Aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka ks minkä tahansa kulman kjs-
kaareen. (2 kjs, ks) samaan kjs-kaareen 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, liiku piilosilmukoin kulman kjs-kaareen, (kjs, ks, 2 kjs, ks) 
samaan kjs-kaareen  

 
* 32 ks, (ks, 2 kjs, ks) kulman kjs-kaareen*. Toista *_ * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta 
viimeisen kulman silmukkaryhmä. Sulje ks:aan.   
 
Silmukkaluku per sivu: 34 ks, kulman kjs-kaari 
Silmukkaluku yhteensä: 136 ks, 4 x kulman kjs-kaari 
 
Krs 15:  
 

 Väri A. Aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka pylväs minkä tahansa kulman kjs-
kaareen, (p, 2 kjs, 2 p) samaan kjs-kaareen 

 MIKÄLI jatkat samalla värilllä, liiku piilosilmukoin kulman kjs-kaareen,(3 kjs, p, 2 kjs, 2 
p) samaan kjs-kaareen 

 

 hy ensimmäinen (piiloon jäävä) s, 33 p, (2 p, 2 kjs, 2 p) kulman kjs-kaareen *.  
Toista *_ * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta viimeisen kulman silmukkaryhmä. Sulje 
aloitusketjun 3. kjs:aan.  

 
Silmukkaluku per sivu: 37 p, kulman kjs-kaari 
Silmukkaluku yhteensä: 148 p, 4 x kulman kjs-kaari. 
 
Krs 16:  
 

 Väri D. Aloita tekemällä itsenäinen aloitussilmukka pp minkä tahansa kulman kjs-
kaareen, (2 kjs, pp) samaan kjs-kaareen 

 MIKÄLI jatkat samalla värillä, liiku piilosilmukoin kulman kjs-kaareen, (6 kjs, pp) 
samaan kjs-kaareen,  

 
* 37 KTpp, (pp, 2 kjs, pp) kulman kjs-kaareen*.  Toista *_ * vielä 3 kertaa. Jätä huomiotta 
viimeisen kulman silmukkaryhmä. Sulje aloitusketjun 4. kjs:aan. Katkaise ja päättele 
langat.  
 
Silmukkaluku per sivu: 37 KTpp, 2 pp, kulman kjs-kaari 
Silmukkaluku yhteensä: 148 KTpp, 8 pp, 4 x kulman kjs-kaari 
 

Mikäli käsialasi on löysä, voit tehdä viimeisen kerroksen joko KTpylväinä tai KTpuolipylväinä.. 

Mikäli ruutu on liian pieni, voit aina lisätä kerroksen tarvittavan korkuisia silmukoita. 

 

 

 



 

Erityiskiitokseni Betty Pintado-Diaz:lle ja Lynda Hernandez:lle kaikesta avusta! 


