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Äntligen har försäljningen av garnpaket till Kalevala CAL startat! Det finns flera 

olika färgsättningar att välja på, så det borde finnas något för allas smak.  

Priset på paketen varierar från 44 till 57 euro (ca 420-550kr) beroende av hur 

många färger paketet innehåller. Portot tillkommer på priset. Du hittar mer 

information i beställningsformuläret hos Menita. 

 

Garnåtgång för filten *: 

Ca 2500 meter Menita Lasse (200m/100g, rekommenderad nålstorlek 3,5–4 mm) 

Ca 1000 meter Menita Pia (260m/100g, rekommenderad nålstorlek 3–3,5 mm) 

 

*) Vi återkommer med info kring virkfastheten. Ifall du virkar lösare eller hårdare eller väljer ett garn i en annan tjocklek, 

kommer mängden garn att skilja sig från det som är angett. Notera även att om du jobbar med fler färger, kommer det gå 

åt mer garn, då det blir mer rester kvar.  

 

Generell information och länkar till CALen kommer att uppdateras senare på Kalevala CALs infosida. 

 

 
 

Nedan finner du namn och information till garnpaketen, likaså färger och mängder. Med denna mängd garn 

kommer filten bli 115x170 cm, ifall din virkfasthet är samma som angivet. Kontrollera din virkfasthet mot 

informationen som kommer senare innan du börjar.  

 

Menita har enbart ett begränsat antal garnpaket.  

 

Du kan även välja att göra de avslutande detaljerna på filten med en accentfärg. Du kan se exempel på 

accentfärg i filten Field and Fell. Vi rekommenderar då att du köper ett nystan extra av Menita’s Pia i den färg du 

önskar. Ifall du använder en accentfärg är åtgången av Pia totalt 9 nystan (originalet 8 + en accent färg).  

  

https://goo.gl/forms/MFMD4XpvDiHG3Fah2
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Notera: Även om det är viktigt att kontrollera virkfastheten så finns det alltid en möjlighet att detta ändras då du 

virkar din filt, därmed kan hela nystan förbli oanvända. Vi har avrundat garnåtgången på testfiltarna uppåt till 

nästa hela nystan för att försäkra oss om att de flesta virkare har garn så att det räcker. Priset på garnet är som 

tur är rimligt och det är enkelt att använda rester exempelvis till en matchande kudde istället för att behöva 

beställa mer garn.  

 

Njut av att välja färgsättning!  Namn på garnpaketen och en beskrivning på dess färgschema: 

 

Grå – ROCK 
Garnpaketet “ROCK” är en hyllning åt miljarder år gamla stenar i Finland. Dessa stenar har sakta men säkert 

ändrat form i sin kamp mot is, vind och vatten. Då man sitter på en sten kan man slappna av bara genom att 

titta på de skiftande grå tonerna. Under Finlands krig använde soldaterna dessa stenar som försvar och de 

skapade ett skydd för folket. Genom att välja ”sten” garnpaketet kommer din filt att representera stabilitet, 

säkerhet och frid.  

 

”Rock” paketet innehåller följande Lasse garn: 

3 x white (100)  

2 x black (200) 

3 x dark grey (203) 

3 x medium grey (204) 

4 x light grey (205) 

 

även 8 x Pia medium grey.  

 

 
Filten Kallio har virkats och fotograferats av Seija Ervelius, landskapsfotot av Jukka-Pekka Penttinen.  
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Färgrik – FIELD 
Garnpaketet ”Field” är som det vackraste ögonblicket av en finsk sommar. Det påminner dig om ren luft, fri 

boskap som betar gräs på åkrar och vildblommor på ängen. Glada färger skiner på midnattssolen så vackert att 

inte ens solen vill gå och lägga sig. Genom att välja garnpaketet ”field” får du lycka, lekfullhet och kärleken till 

midnattssolen i din filt.  

 

Field garnpaket innehåller följande Lasse garn: 

2 x Lasse white (100) 

3 x bright aqua (2002) 

4 x fuchsia (2034) 

2 x yellow (2317) 

2 x orange (3309) 

3 x olive green (9963) 

 

även 8 x Pia white (100) 

 

 
Field filten har virkats och fotograferats av Minna Virtanen, landskapsfotot av Sari Åström.  
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Blå - LAKE 

“Lake” garnpaketet är brisen från Finland’s tusen sjöar. Bästa stället för vila är längst ut på piren vid sjön belägen 

vid din egna sommarstuga. Därifrån hoppar barnen ned i vattnet för att simma. Därifrån bär du vatten till bastun 

och lämnar med en roddbåt för att fiska till middagen. Vattnet i sjön är så klart att man till och med kan koka 

färskpotatis i det. När det regnar är sjön fortfarande vacker, då droppar dansar på ytan. Genom att välja ”lake” 

garnpaketet kommer färgerna i din filt att representera kärlek och renhet.  

 

Lake garnpaket innehåller följande Lasse garn:  

3 x white (100)  

3 x denim (160) 

2 x navy (170) 

3 x royal blue (5936) 

3 x light blue (8627) 

2 x medium grey (204) 

 

även 8 x Pia white (100)  

 

 
 

Testfilten Lake har virkats av Marja-Riitta Kopra och fotograferad av Sari Åström, landskapsfoto av Milla Elo. 
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Pasteller - POND 
Färgerna i garnpaketet ”pond” är lika milda som ytan på en vindstilla damm. Färgerna reflekteras mjukt likt en 

som längtar efter ungdomens drömmar. Svanar som simmar långsamt tävlar med liljorna om att vara vackrast. 

Detta tysta, pausade tillfälle har förmågan att fånga evigheten. Genom att välja garnpaketet ”pond” kommer din 

filt ha lugn och en rofylld atmosfär. 

 

Garnpaketet Pond innehåller följande Lasse garn: 

3 x white (100) 

2 x pink (6823) 

3 x light blue (8627) 

2 x fuchsia (2034) 

3 x light grey (205) 

2 x dark grey (204) 

 

även 8 x Pia white (100) 

 

 
 

Testfilten Pond har virkats och fotograferats av Marja Saarinen, landskapsfotot av Sari Åström. 
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Enkel - Aapa bog  
Garnpaketet “Aapa” har erhållit sitt namn ifrån myrarna i norra Finland. Stegen på myren är tunga, våta och 

besvärande. Du finner att landskapet är enformigt med små färgskiftningar i buskagen, höet och hjortronen. 

Den spektakulära asketiska vyn där tranor parar sig. På våren och hösten kan du höra deras ljud då de flyger 

söderut. Genom att välja garnpaketet ”aapa” fångar du den asketiska skönheten och tystnaden i din filt.  

 

Garnpaketet Aapa innehåller följande Lasse garn: 

13 x Lasse 

8 x Pia i de färger du önskar.  

 

 
 

Testfilten Aapa är virkad av Taina Ilvonen och fotograferad av Sari Åström. Du kan virka din Aapa filt i dina 

favoritfärger. Landskapsfoto av Liisa Hautamäki. 
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Mörk färgrik - FOREST 
Garnpaketet “Forest” bär med sig mystiken i den finska naturen och mysteriet med de mörka granarna. Den 

skarpa lukten, rasslet ifrån kvistarna och kottar på marken guidar en nyfiken upptäckare djupare in i skogen. Då 

du plockar blåbär och lingon kan du se skogens konung, älgen. Genom att välja garnpaketet ”forest” får du den 

mystiska överraskningen och den naturliga friden i färgerna i din filt.  

 

 

Garnpaketet Forest innehåller följande Lasse garn:  

6 x dark grey (203) 

1 x yellow (2317) 

2 x orange (3309) 

1 x purple (757) 

2 x magenta (8755) 

2 x forest green (8947) 

2 x petrol blue (8962) 

2 x olive green (9963)  

 

även 8 x Pia medium grey (204) 

 

 
 

Testfilten forest i traditionella finska och Kalevala färger är virkad och fotograferad av Milla Elo, landskapsfoto 

av Liisa Hautamäki. 
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Effekt - TUNTURI ( Fell - Lapplandsfjällen) 
Garnpaketet Fell är en del av den finska naturskatten, lapplandsfjällen. Där lever samer, nordeuropas 

ursprungsbefolkning men även renskötare som utfodrar renarna. Färgskiftningarna är små pga tät och låg 

växtlighet. Effekten i landskapet bringar höstens färger då marken är full med färg. Senare kommer polarnatten 

då solen går ner redan innan den stigit upp. Glädjen i mörkret kommer ifrån den vita snön och från det kraftfulla 

norrskenet som dansar över himlen. Jultomten påbörjar sin resa ifrån Korvatunturi. Allting är annorlunda på 

sommaren. Jultomtens medhjälpare förbereder nästa julafton och finnarna firar midnattssolen. Genom att välja 

garnpaketet ”tunturi” får du magiken och de mystiska färgerna ifrån lapplandsfjället i din filt. 

 

Garnpaketet Fell innehåller följande Lasse garn: 

 

4 x dark grey (203) 

2 x white (100) 

3 x light grey (205) 

3 x medium grey (204) 

2 x black (200) 

2 x your colour of choice 

 

även 8 x Pia medium grey (204) 

 

 
 

Testfilten Fell med rosa accentfärg är virkad och fotograferad av Arni Oksanen. Du kan ersätta det rosa med din 

favoritfärg. Landskapsfotot av Liisa Hautamäki. 

 

 

Ett stort tack till Jutta Karconen för beskrivningen av färgpaketen. 


