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– Designer: Milla Elo

Min ruta
Inspirationen till denna ruta är Kalevala’s Tapio, anden från skogen. Då jag älskar att
njuta i skogen, kom jag att tänka på svamp från höstskogen och de hängande grenarna från granen.

Om CALen
Denna ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en filt som baseras på Kalevalamytologin. Den är
skapad som en tribut till Finlands 100 år av självständighet. Information och länkar till alla mönstren på rutorna
hittas i Kalevala CAL info på bloggen blog of Arteeni.

Info
Garn: Menita’s Lasse
Nål: 4 mm
Färger:
1.
2.
3.
4.
5.

Forest green 8947
Olive green 9963
Yellow 2317
Orange 3309
Dark grey 203

Annat
Denna ruta är för nybörjare. Jag rekommenderar att rutan blockas när den är klar.

Förkortningar och förklaringar
∙ lm
∙ sm
∙ fm
∙ hst
∙ st

luftmaska
smygmaska
fastmaska
halvstolpe
stolpe

∙ dst
∙ st5tills
under

dubbelstolpe
5 st tillsammans, se instruktioner här

Specialmaskor och tekniker
●

●

●
●

Puff-maska: Denna puff-maska är gjord med 5 omtag. Omtag, sätt nålen i maskan, dra garnet igenom och
repetera 4 gånger. Dra sedan garnet igenom alla öglor på nålen. Stäng puff-maskan med en sm som inte
räknas som en maska.
st5tills: Omslag, sätt nålen i maskan, dra garnet genom, omtag, dra garnet genom 2 öglor på nålen
(=ofärdig st), gör 4 till ofärdiga st. Till slut, dra garnet genom alla öglorna på nålen. [Alla st står i sin egen m i
botten, men sitter ihop i toppen]
ST: Stående maska. Handledning finns här!
Osynligt avslut: Handledning finns här!

Andra tips
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(…) Repetera instruktionerna mellan parentesen så många gånger som angivits
*…* Repetera instruktionerna mellan asteriskerna det antalet gånger som är angivet.
Detta är vanligtvis en repetition för att göra klart en sida och kommer innehålla flera
instruktioner.
*…** innehåller del av *…* repetitioner, börja från * och slutar **. Resten av mönstret markerat med *…* är
överhoppat.
[…] Mellan hakparentes, skrivet i lila och kursivt, det är tips och guider som hjälper dig genom mönstret.
{…} Efter varje varv, finns en maskantalsanvisning för varvet eller varje sida av rutan.

Copyright
Jag, Milla Elo, har alla rättigheter till denna design, foto och mönstret. Du har ingen rättigheter att kopiera, ändra,
distribuera eller sälja hela mönstret eller delar av det. Du kan dela länk till min blogg, om du vill dela mönstret. Du
kan sälja din färdiga produkt som du gjort av detta mönster, så länge som du anger mig som designern. Tack så
mycket!

Denna översättning är gjord från den engelska översättningen av det finska mönstret. Vi översättare tar inget
ansvar över eventuella tekniska fel i mönstret. Om du har frågor kring mönstret och specifika varv, kan du ställa
frågan på svenska eller engelska i gruppen Kalevala Cal international. (översättarens anmärkning)
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TAPIO – mönstret
Startvarv: (färg 1) 5 lm och slut till en ring.
Varv 1: 3 lm [startkedja, räknas som en st] 9 st, avsluta med en sm i 3e lm på startkedjan.
{10 st}

Varv 2: 5 lm [startkedja, räknas som en st + 2 lm], * st, 2 lm*, repetera *…* 9 gånger totalt runt ringen och avsluta
med en sm i 3e lm i startkedjan.
{10 st, 10 2-lmb}
Varv 3: (Färg 2) sm till lmb, 3 lm [startkedja, räknas som en st] 2 st, * hö st, 3 st i lmb*, repetera *…* 9 gånger totalt
runt ringen, avsluta med osynligt avslut i den 3e lm i startkedjan. Fäst änden.
{30 st}
Varv 4: (Färg 3) Gör ST puff-maska mellan 3-stgrupperna, * 4 lm, puff-maska mellan 3-stgrupperna*, repetera *…*
9 gånger totalt, 4 lm. Avsluta med osynligt avslut i första puff-maskan. Klipp av garnet och fäst ändarna.
{10 puff-maskor, 10 4-lmb}
Varv 5: (Färg 4) Gör st5tills med början i någon av 4-lmb, starta med en ST, * 7 lm, st5tills*, repetera *…* 10 gånger
totalt runt ringen, 7 lm, avsluta med sm i första st5tills. [Virka de ofärdiga st i st5tills på följande sätt: 2 ofärdiga st i
lm före puffmaskan, 1 i toppen på puffmaskan, 2 i lmb efter puffmaskan]
{10 st5tills, 10 7-lmb}
Varv 6: (Färg 2) 3 lm [startkedja, räknas som en st. Om du startar med ST, så gör det i toppen på st5tills på
föregående varv], *7 st i lmb, st på st5tills*, repetera *…* 10 gånger totalt runt ringen, uteslut sista st i sista rep,
avsluta med en sm i 3e lm i startkedjan.
{80 st}
Varv 7: (Färg 4) 1 lm, fm i samma m som avslutande sm på varv 6, fm i följande 2 m, *2 hst, 3 st, dst, 2 dst i nästa m,
3 lm, 2 dst i nästa m, dst, 3 st, 2 hst **, fm i följande 6 m*, repetera *…* två gånger till och *…** en gång, fm i
följande 3 m, avsluta med en sm i första fm.
{6 fm, 4 hst, 6 st, 6 dst och 3-lmb per sida}
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Varv 8: (Färg 3) 1 lm, fm i samma m som avslutande sm på varv 7, fm i nästa m, * 4 lm,
hö 3 m, fm, 4 lm, hö 2 m, fm, 4 lm, hö 2 m, fm i hörn-lmb, 4 lm, fm i samma hörn-lmb, 4
lm, hö 2 m [akta så du inte hoppar över första gömda m i hörnet], fm i nästa m, 4 lm, hö
2 m, fm i nästa m, 4 lm**, hö 3 m, fm i följande 4 m [till mitten på sidan], repetera *…*
två gånger till och *…** en gång, hö 3 m, fm i följande 2 m. Avsluta med en sm i 1a fm i början av varvet.
{10 fm, 24 lm, lmb i hörnet på varje sida}
Varv 9: (Färg 1) 1 lm, fm i samma m som sm i varv 8 gjordes i, *(4 lm, fm i lmb) [observera: det är enbart en fm i
hörnet!], upprepa totalt 8 gånger, 2 fm [i mitten av sidan, första fm i 2a fm]*, upprepa från *---* 3 gånger till,
utelämna sista fm. Avsluta med en sm i första fm.
{8 4-lmb, 8 fm [inklusive en i hörnen] per sida}
Varv 10: (Färg 1) 3 lm [startkedja, räknas som en st], (3 st i lmb, st i fm), repetera 3 gånger till, 3 lm, * st i samma
hörn-fm som föregående st, (3 st i 4-lmb, st i fm), repetera 7 gånger, 3 lm*, repetera *…* två gånger totalt, (3 st i 4lmb, st i fm), repetera 2 gånger till, st i följande 3 m. Avsluta med osynligt avslut i startkedjan, klipp av garnet och
fäst ändarna.
{33 st, 3-lmb i varje hörn per sida}
Varv 11: (Färg 5) Börja med en STst i någon av st på föregående varv och gör en st i varje st med (2 st, 3 lm, 2 st) i
hörnen. Avsluta med osynligt avslut i 1a st, klipp av garnet och fäst ändarna.
{37 st, 3-lmb i hörnen per sida}

Och nu är Tapio klar! Jag hoppas du tyckte om att göra den!
Tips. Du kan dela foto på din egen ruta på social media med hashtag #KalevalaCAL!

© 2017 Milla Elo, all rights reserved
https://meandyarn.com

