
Adalmiinan helmi CAL perustiedot

Tuotekoodi: HEL178



ADALMINAN HELMI PEITTO

Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Soile Olmari
Koko: n. 100 x 170 cm
Lanka: teetee Helmi (100% merinovilla, superwash 50g. n. 200m) 
Langanmenekki: aqua 06 (Sininen), roosa 08 (Punainen), pistaasi 
16 (Vihreä) ja kanerva 09 (Lila) roosa 300g kutakin väriä.
Jos teet peiton yksivärisenä, langan menekki on n. 1100 g. 
Koukku: 2,5 mm tai käsialan mukaan
Tiheys: ison palan koko on noin 22 – 23 cm ja pienen palan noin 11 
– 12 cm

Tervetuloa virkkausmatkalle sadun maailmaan.  Adalminan helmi -peitto sai innoituksensa Sakari (Zachris) 
Topeliuksen (14.1.1818 – 12.3.1898) Adalminan helmi -sadusta. Topelius tunnetaan suomalaisten ”satusetänä”, 
mutta opettavaisten satujen lisäksi hän kirjoitti muun muassa romaaneja ja runoja. Hän oli myös toimittaja, 
historioitsija ja Helsingin yliopiston rehtori.

Olen nimennyt peiton palat ja reunuksen Adalminan helmi -sadun tapahtumien mukaan. Palojen ohjeen alussa on 
lyhyt käytettyyn sadun kohtaan liittyvä tarina. Koko satu löytyy yllä olevasta linkistä. 

YLEISTÄ
Mallipeitossa on 20 isoa palaa, 32 pientä palaa ja reunus. Erilaisia isoja paloja on kuusi ja pieniä neljä. Paloissa on 
hiukan eri määrä kerroksia ja silmukoita. Tämä johtuu keskuskuvioiden erilaisuudesta.

Minun käsialallani ison palan koko on noin 22 – 23 cm ja pienen palan noin 11 – 12 cm. Käsialani on suhteellisen 
tiivistä. Joissakin silmukoissa kannattaa hiukan löysätä, ettei pala kiristy. Mallipeiton koko on noin 100 x 170 cm. 
Peiton kokoa voi muuttaa vähentämällä tai lisäämällä paloja.

Käytin mallipeiton jokaisessa palassa neljää eriväristä, ihanan pehmeää teeteen Helmi-merinovillalankaa. Koukun 
numero oli 2,5.  Suosittelen päättelemään langat jokaisen palan valmistuttua varsinkin, jos päätteleminen ei ole 
lempipuuhaa. Ne langat, jotka voi, kannattaa päätellä seuraavan kerroksen taakse.  Mikäli käytät yhtä väriä, mene 
aloitukseen piilosilmukoin, jos ei muutoin osu kohdalle. Jos tarvitset kovin monta piilosilmukkaa, katkaise lanka ja 
aloita uusi kerros ohjeen mukaan.

Mallipeiton ollessa pystyasennossa ylimmässä vaakarivissä on neljä isoa palaa. Niiden alapuolella on kahdeksan 
pientä palaa eli 1. rivissä (ylin) 4 isoa palaa, 2. rivissä 8 pientä palaa, 3. rivissä 4 isoa palaa, 4. rivissä 8 pientä palaa 
jne. Ja lopuksi 9. rivissä (alin) on 4 isoa palaa. 

Kokosin peiton rivi kerrallaan ompelemalla viimeisten kerrosten silmukoiden takareunat yhteen tylppäkärkisellä 
neulalla tai parsinneulalla. Sitten ompelin rivit toisiinsa. Virkkasin myös yksivärisiä pieniä kukkia (ei ohjetta) palojen 
nurkkien yhdistymiskohtiin. Ne voi jättää myös pois. Voit tarvittaessa pingottaa palat. Mallipeiton paloja ei tarvinnut 
pingottaa, mutta viimeistelin peiton höyrysilittämällä.

Sadunhohtoista virkkausmatkaa! t. Soile

LANGAT JA SILMUKAT



MALLIPEITON LANKOJEN VÄRIT
ovat aqua 06 (sininen), roosa 08 (punainen), pistaasi 16 (vihreä) ja
kanerva 09 (lila). Palojen viimeinen kerros on aina virkattu aqualla.
Kunkin kerroksen väri on mainittu ohjeessa seuraavilla kirjaimilla: S
= sininen, P = punainen, V = vihreä ja L = lila.

LANKAPAKETIT: Peittoa varten on saatavana valmiita lankapaketteja verkkokaupasta www.anjalin.net 

SILMUKOISTA: Tässä ohjeessa ei selitetä perussilmukoita. Kerroksen aloituksessa puolipylväs = 2 kjs, pylväs = 3 
kjs ja pitkäpylväs = 4 kjs. Kulmakerrokset aloitetaan aina kulmasta. Ohjeessa on mallikerta, jota toistetaan kerroksen 
ympäri ja joka sivulla. Kun lasket silmukoita, huomioi myös vaikeasti havaittava, osittain kulman alle jäävä silmukka. 
Kaikki kerrokset suljetaan ps:lla ensimmäiseen silmukkaan.

LYHENTEET JA ERIKOISSILMUKAT: s = silmukka, kjs = ketjusilmukka, ps = piilosilmukka, ks = kiinteä silmukka, 
puolip = puolipylväs, p = pylväs, pp = pitkäpylväs (2 langankiertoa), KEs = edestä virkattu kohosilmukka, KTs = 
takaa virkattu kohosilmukka, pc = popcorn (5 pylvästä), ns = nyörisilmukka, kl = klusteri, ristikkäispylväspari (ei 
lyhennettä), viuhka (ei lyhennettä), nyppy (ei lyhennettä), hy = hyppää yli

ERIKOISSILMUKOIDEN SELITYKSIÄ:
Silmukkaselitysten lopuaa on linkki lyhyeen kyseisen silmukan esittelyvideoon. Kaikki tutorial videot löytyvät 
YouTube -kanavalta teetee Tekstiiliteollisuus Oy, soittolista Adalminan helmi CAL.

Edestä virkattu kohosilmukka (KEs): Ota langankierto koukulle (ei oteta ks:ssa), työnnä koukku seuraavan 
silmukan vierestä etupuolelta taakse, ota langankierto koukulle ja tuo takaisin saman silmukan vasemmalta puolelta. 
Virkkaa ko. silmukka (ks, puolip, p tai pp) loppuun normaalisti. (VIDEO)

Takaa virkattu kohosilmukka (KTs): Ota langankierto koukulle (ei oteta ks:ssa), työnnä koukku seuraavan 
silmukan vierestä työn takapuolelta eteen ja vie se takaisin saman silmukan vasemmalta puolelta. Virkkaa ko. 
silmukka (ks, puolip tai p) loppuun normaalisti. (VIDEO)

Popcorn (pc): Virkkaa viisi pylvästä samaan silmukkaan. Ota koukku pois viimeisen pylvään silmukasta ja vie se 
läpi ensimmäisen pylvään silmukasta. Ota viimeisen pylvään silmukka koukulle ja vedä koukulla olevan ensimmäisen 
pylvään silmukan läpi. Näin syntyy kuppimainen silmukkaryhmä. (VIDEO)

Nyörisilmukka (ns, 10 langankiertoa Hyvät haltiattaret -palassa): Tee pylväs. Ota langankierto koukulle ja kierrä 
koukku pylvään takaa työn nurjalle puolelle. *Ota langankierto koukulle ja palaa työn oikealle puolelle*. Tee tähtien 
väli 5 kertaa = 10 langankiertoa. Jätä kierrot hiukan löysiksi. Ota lopuksi langankierto ja vedä lanka kaikkien koukulla 
olevien kiertojen läpi. Tee vielä ketjusilmukka. (VIDEO)

Nyörisilmukka (ns, 16 langankiertoa Paimentytön kruunu -palassa): Tee pylväs. Ota langankierto koukulle ja 
kierrä koukku pylvään takaa työn nurjalle puolelle. *Ota koukulle langankierto ja palaa työn oikealle puolelle.* Tee 
tähtien väli 8 kertaa = 16 langankiertoa. Jätä kierrot hiukan löysiksi. Ota vielä langankierto koukulle ja vie koukku läpi



samasta silmukasta alun pylvään kanssa. Tee kuten pylväs, mutta vedä viimeinen langankierto kaikkien koukulla 
olevien kiertojen läpi. Tee vielä ketjusilmukka. (VIDEO)

Klusteri (kl): Klusterit virkataan joko samaan silmukkaan tai eri silmukoihin (mainitaan ohjeessa). Ne muodostuvat 
useammasta puolip:stä, p:stä tai pp:stä, jotka virkataan yläosastaan yhteen. Jokaisen klusterin silmukan viimeinen 
langanveto jätetään siis tekemättä, jolloin silmukoiden viimeinen langanveto tehdään vasta kaikkien koukulla olevien 
silmukoiden läpi. Tällöin puolipylväät, pylväät tai pitkät pylväät yhdistyvät klusteriksi.(VIDEO KLUSTERI SAMAAN 
SILMUKKAA) (VIDEO KLUSTERI ERI SILMUKOIHIN)

Ristikkäispylväspari: Hylkää silmukka, tee pylväs seuraavaan silmukkaan ja tee pylväs vielä hylättyyn silmukkaan 
edellisen pylvään etupuolelta. Näin muodostuu ristikkäispylväspari. Hylkää taas silmukka ja jatka ohjeen mukainen 
määrä ristikkäispylväspareja. (VIDEO)

Viuhka: Samaan silmukkaan virkataan puolipylväitä tai pylväitä ohjeen mukaan. Näin muodostuu viuhkan 
muotoinen silmukkaryhmä. (VIDEO)

Nyppy: *Ota lanka koukulle, työnnä koukku silmukasta, ota lanka koukulle ja vedä se silmukasta.* Tee tähtien väli 
viisi kertaa. Jätä langat hiukan löysälle. Sen jälkeen ota lanka vielä koukulle ja vedä se kaikkien koukulla olevien 
kiertojen läpi. Tee lopuksi vielä 1 ketjusilmukka.(VIDEO)

Nirkko (nirkkopylväs): Pylvään jatkoksi virkataan kolme ketjusilmukkaa ja viimeinen kjs suljetaan piilosilmukalla 
pylvään sulkevien lankalenkkien läpi.

Palat julkaisujärjestyksessä: Isot palat ovat Hyvät haltiattaret, Kaikkein kaunein, Ylpeä kaunotar, Lähteen 
kuvajainen, Hyvä ja nöyrä sydän sekä Paimentytön kruunu. Pienet palat puolestaan ovat Kultakruunu, Köyhän tytön 
onnellisuus, Kruunun sovitus ja Anteeksipyyntö. Reunuksen nimi on Adalminan päivänpaiste.

Julkaisujen aikataulu:
Isot palat:
Hyvät haltiattaret 15.3.2018
Kaikkein kaunein 22.3.2018
Ylpeä kaunotar 29.3.2018
Lähteen kuvajainen 5.4.2018
Hyvä ja nöyrä sydän 12.4.2018
Paimentytön kruunu 19.4.2018
Pienet palat:
Kultakruunu ja Köyhän tytön onnellisuus, 26.4.2018
Kruunun sovitus, Anteeksipyyntö ja reunus Adalminan päivänpaiste 3.5.2018

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
Tekstiiliteollisuus Oy | Tel. +358 (0)19 529 2100 | tt@tekstiiliteollisuus.fi | www.tekstiiliteollisuus.fi




