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Användarrättigheter 
Var vänlig att notera att du inte får använda Kalevala CAL projektet och/eller mönster i någon form av inkomst-

bringande tillställning, exempelvis kostnadsbelagda kurser på högskolor eller andra event som kostar att delta i. 

Detta är ett ideellt projekt där frivilliga ställt upp för välgörenhet, så snälla, kom ihåg detta då du anordnad event.  

 

Kalevala 
Kalevala, det finska nationaleposet, har en permanent status i vår kultur. Denna antologi, som sammanställdes av 

Elias Lönnrot under 1820-talet, har inspirerat många finska artister, på samma sätt som det har inspirerat alla som 

virkat på detta projekt.  

 

Kalevala filtprojekt 
I Kalevala CAL kan alla som deltar virka en filt, som löst har Kalevala som tema, för att ära Finlands 100-års jubi-

leum. Filten görs av 24 rutor (det finns även några bonusrutor tillgängliga) med en ihopsättning och en kant.  

 

Milla Elo och Sari Åström har huvudansvaret för projektet Kalevala CAL. Med oss inräknade är det 19 designers 

som är involverade. Det är även många frivilliga i testning och korrekturläsning av mönster, översättning till olika 

språk mm. Du kan möta alla frivilliga på den här länken: Kalevala CAL Vapaaehtoiset.  

 

Denna CAL är gratis för de som deltar (detta inkluderar både mönster och kamratsupport) och de frivilliga gör 

detta utan kompensation. Var snäll och notera att även om (och på grund av) att det här är ett viktigt och stort 

projekt så kommer vi aldrig att kunna uppfylla alla frågor och önskningar! Men vi har arbetat hårt för att du ska 

kunna njuta av projektet så mycket som möjligt.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevala
https://www.facebook.com/milla.elo
https://www.facebook.com/sari.astrom
http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-Volunteers
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Kan du föreställa dig en större gåva till Finlands 100-årsjubileum? Kale-

vala CAL filtprojekt har även accepterats som en av de officiella Suomi 

Finland 100 events . 

 

Varje designer har designat en eller flera rutor till projektet. Mönstret 

kommer att publiceras som gratismönster och kommer att ligga kvar 

permanent för användning i efterhand. Var snäll och notera att copy-

righten av mönstret tillhör designern och det kan vara olika förbehåll 

för att få använda deras mönster.  

 

 

 

 

 

 

Gemenskap, kamratstöd och sociala media 

Det finns flera projektgrupper på sociala media där du kan dela glädjen med andra deltagare: 

 Allmän CAL information med länkar till varje ruta kommer att publiceras på Arteenis blogg  

 Hashtags för användning i sociala media: #kalevalacal och #kalevalacal2017 

 Finsk Facebookgrupp: Kalevala CAL Suomi 

 Internationell Facebookgrupp: Kalevala CAL International 

 Gilla den officiella Kalevala CAL sidan på Facebook (bara på finska!) 

 Forum på Ravelry Kalevala CAL group  

 Lägg Kalevala CAL i ditt Ravelrybibliotek 

 Kalevala CAL på Instagram 

 Kalevala CAL Pinterest boards av Milla och Sari 

 Du kan markera dig själv på Kalevala CAL-kartan 

http://suomifinland100.fi/project/kalevala-cal-crochet-blanket/?lang=en
http://suomifinland100.fi/project/kalevala-cal-crochet-blanket/?lang=en
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/KalevalaCAL/
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal
https://www.instagram.com/kalevalacal/
https://fi.pinterest.com/meandyarn82/kalevala-cal/
https://fi.pinterest.com/arteeni/kalevala-cal/
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Kalevala CAL är en hyllning till Finlands 100-år: och denna gåva kommer även att vara öppen och avnjuten globalt. 

Mönstret kommer att publiceras på finska, engelska (med US-termer), svenska, tyska, holländska, spanska, tjeck-

iska och hebreiska. Översättningarna kommer att finnas på Kalevala CAL main page, och länkar till mönstren via 

den engelska presentationen av varje ruta.  

 

Du kan även samlas lokalt runt CAL:en med dina virkvänner! Det är upp till din egen aktivitet! Slå på djungeltrum-

man! Möts upp på ett kafé till exempel, och dela upplevelsen med andra! 

 

Schema 
Mönstret till den första rutan kommer att publiceras den 26:e augusti när det kommer att vara en mängd evene-

mang med temat ”hundra dagar till hundra” i Finland (Finland kommer att bli 100 år på Frihetsdagen den 6:e de-

cember). Efter detta kommer det att publiceras en ruta åt gången varje måndag och fredag. Det sista mönstret 

som kommer att publiceras i mitten av november är kanten runt filten. 

 

Om du av någon anledning kommer efter det ak-

tuella schemat så kan du hoppa på projektet och 

starta i din egen takt, och kanske göra de över-

hoppade rutorna i efterhand. Då kommer du i 

alla fall att kunna njuta av glädjen att virka med! 

Mönstren kommer även att vara tillgängliga på 

internet när CAL:en är avslutad, så du kan även 

ansluta senare. 

 

 

 

Svårighetsgrad och behov av hjälp 
Svårighetsgraden varierar mellan rutorna. Någon form av direktiv om hur svår rutan är ges i varje mönster, och 

med hjälp av kamratsupport och sociala media så borde alla lyckas även med de svårare rutorna. Du kan själv-

klart, om du vill, hoppa över de svåraste och göra samma antal av de lättare rutorna. Observera att du då kan be-

höva justera din garnmängd av de olika färgerna.  

 

Den önskvärda platsen för kamratsupport och frågor är de olika grupperna på Facebook (Kalevala CAL Finland 

eller  Kalevala CAL International) eller Ravelrygruppen. Tyvärr kan vi inte ge support via privata meddelan-

den, bloggkommentarer, email, Facebooksidan mm.  

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
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Garn och storlek på filten och rutorna  
Du behöver två olika sorters garn med olika tjocklek till Kalevalafilten; tjockare för att göra rutorna och tunnare 

för ihopsättning och kant. När du använder tunnare garn vid ihopsättningen så kommer rutorna att komma ut 

vackert, som det planerades av designerna. Provfiltarna är ungefär 115 x 170 cm stora och väger ungefär 1.5 kg.  

 

Provfiltarna är virkade med garnen Menita Lasse och Pia, som nu är exceptionellt 70% ull och 30% akryl (normalt 

så är dessa garn 75% ull och 25% polyamid). Storleken på virknål varierar ungefär 0,5 mm mellan tjockare och 

tunnare garn i dessa provfiltar. Du kan även göra filten i andra garn av ungefär samma tjocklek. I sådana fall är 

åtgången: 

 Ungefär 2500 meter tjockare (meter/vikt ungefär. 200m/100g, virknål ungefär. 4 mm) 

 Ungefär 1000 meter tunnare (meter/vikt ungefär. 260m/100g, virknål ungefär. 3,5 mm) 

Notera: Mängden garn, speciellt av garnpaketen, är bara giltiga om du använder garn med liknande tjocklek och 

med liknande personlig virkfasthet. För att kunna bestämma den personliga virkfastheten så titta i delen ”Virk-

fasthet på provrutan”. Om din virkfasthet är lösare eller hårdare eller om du väljer garn med en annan meter/vikt, 

så kommer användandet inte att stämma med de givna måtten. Notera även att om du använder fler färger så 

kommer användandet att bli högre, då det blir mer restgarn med flera färger jämfört med enfärgat.  

 

Storleken på rutorna är designade att bli ungefär 23 cm om de görs med en 4 mm virknål och passande garn. Stor-

leken är ingen tillfällighet: mönster som görs med en 5-5,5 mm virknål och tjockare garn matchar med oräkneliga 

12inch (30,5 cm) rutmönster som är tillgängliga på internet.   

 

Officiella garnpaket och färgsammansättningar  
Officiell sponsor för provfiltarna i Kalevala CAL projektet är en finsk garnaffär, Menita. Menita tillhandahåller sju 

olika garnpaket med Lasse- och Piagarn (Menita tillhandahåller endast en begränsad mängd av garnpaket). På bil-

den ser du provfilten som kallas för ”Lake” och garnpaketen till ”Lake” och de andra färgsammansättningarna och 

även till garninformationen hittar du här. Vilka färger som behövs för vilket varv på rutan kommer att stå i publi-

ceringingsnoteringarna för varje ruta.  
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Du kan alltid använda ditt eget färgschema och antingen följa ett visst färgschema från ett garnpaket eller så de-

signar du färgordningen själv. Nästan varje ruta kommer att bli fina både i enfärgat och i flerfärgat, med undantag 

av två av bonusrutorna, där den ena passar bäst enfärgad och den andra passar bäst flerfärgad.  

Du kan också göra det sista varvet på filten med en accentfärg. Då rekommenderar vi att du köper ett extra nys-

tan av den färg du vill ha.  

 

 

 

 

 

Använda alternativa garn 
Du kommer att få bästa resultat när du virkar ihop rutorna med ett garn som är lite tunnare än det garn som an-

vänds i rutorna (med andra ord bör virknålen till ihopsättningen vara 0,5 mm tunnare än virknålen till rutorna). 

Vid användandet av Menitas garn är skillnaden mellan det tjockare och det tunnare garnet 60m/100g. Det är inte 

alltid lätt att hitta liknande garner, så vi ger dig några ledtrådar hur garnet ska väljas. Vi har testat några olika garn 

med olika tjocklek genom att göra mindre provfiltar. Du kan klara av att göra filten med dessa val, men kom ihåg 

att det kan innebära att du själv får anpassa och ta risker. Den optimala skillnaden mellan de två garnerna bör 
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vara ungefär 50-80 m/100 g eller lite mer. Men denna information är bara en guidelinje och vi har inte testat att 

denna teori med tillräckligt många virkare.  

 

Stora skillnader i meterantal, betydligt tunnare garn till ihopsättning 
Drops Merino Extra Fine och Baby Merino garn med en meter/vikt på 105m/50g och 175m/50g, har en betydligt 

större skillnad än de andra garn som används i proverna (i Menitas garn är skillnaden mellan tjockare och tunnare 

garn 60m/100g, och skillnaden mellan de två Dropsgarnerna är 140m/100g). Denna skillnad i tjocklek är absolut 

den största möjliga, och sedan är inte åtgången, virkfastheten och rutornas storlek lika som när man jämför med 

originalfilten. Om du använder betydligt tunnare garn för att göra ihopsättning och kant, så kan det orsaka sträck-

ningar på de sista varven på filten. Effekten på ihopsättningen och kanten kan också bli betydligt mer spetsaktig 

och luftig än det som planerats från början.  

       

Minifilt med en stor skillnad i tjocklek mellan garnerna. Det kan bli för stramt i kanten, och slutresultatet kan bli 

för spetsaktigt och luftigt för att användas som en filt.  

 

Mindre skillnader i meterantal, ungefär samma tjocklek på garn till ihopsättning 
Om det inte är någon stor skillnad i tjocklek mellan garnen som används i rutan och ihopsättning, kan det skapa 

en vågig och bucklig effekt med det första varvet i ihopsättningen och de sista varven på kanten. Slutresultatet 

kan bli lite stelt och det kan kanske förlora sin skirhet i kanten och ihopsättningen. 
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Samma garn används i rutorna, ihopsättning och kant, före blockning och en dag efter blockning. Lättheten i ihop-

sättningen och kanten försvinner, och kanten kan vara vågig. Hela provet har gjorts med samma storlek på 

virknål; att gå ner i storlek på virknålen kan hjälpa litegrann, men då blir det ett ännu stelare resultat.  

 

Andra garner som har liknande tjocklek  
I Finland finns det några garnalternativ tillgängliga. Till exempel garnen “Vilma” och “Ville” som säljs av 

Lankamaailma och “7 veljestä” (7 bröder) och “Nalle” som säljs av Novita.  

I andra länder så kan ni diskutera och hitta ersättningsgarner tillsammans. Var snäll och dela informationen till 

alla deltagare.  

Personlig virkfasthet och provruta  
För att hitta din personliga virkfasthet så måste du göra en mormorsruta efter följande instruktioner. Syftet med 

att göra en provruta är för att säkerställa att garnet i garnpaketet kommer att räcka. Om din virkfasthet är lösare 

än provrutan, så kommer du att få en större filt och du kan få slut garn innan den är klar. Å andra sidan med en 

hårdare virkfasthet så blir din filt mindre och det kommer att bli garn över. Provrutan hjälper dig att jämföra stor-

leken på dina rutor för att de ska bli lika, och om det blir nödvändigt så kan du virka om en ruta om den är för li-

ten/stor.  
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Virkfasthet på provrutan 
Gör en vanlig mormorsruta i det garn som du kommer att använda 

till filten.  

 Gör en magisk ring. 

 3 stolpar i varje stolpgrupp.  

 3 luftmaskor i varje hörn.  

 2 luftmaskor mellan stolpgrupperna.  

 Totalt 10 varv.  

Starta med en 3,5-4 mm virknål (rekommenderas för garnet 

Lasse). Provrutan ska bli 23 cm. Om rutan är mindre, så försök igen 

med en större virknål. Om rutan är större, så försök igen med en 

mindre virknål. När rutan är 23 cm, eller nära det, så använd den nålstorleken när du gör rutorna till filten.  

Notera. Blocka INTE provrutan, så du kan använda den till att jämföra med de rutor du gör till filten. Annars måste 

du blocka filtens rutor också för att kunna jämföra storleken – och detta är inte speciellt klokt, om du måste ju-

stera storleken.   

Hur storleken på rutan kan justeras 
Alla rutorna I Kalevala CAL är designade att bli ungefär samma storlek, ungefär 23 cm. Men det är många saker 

som kan påverka storleken, även om det bara var en designer till projektet. Mindre skillnader i storlek är inte ett 

problem; du kan lätt sätta ihop rutorna även om det är en skillnad på 2 cm. Men om det är en större skillnad i 

storlek, så kan du justera en rutas storlek genom att ändra vilken typ av maska du använder på sista varvet.  

Sista varvet på varje ruta görs med stolpar. Om din ruta är mycket mindre än provrutan, så kan du göra dubbel-

stolpar istället för stolpar. Om din ruta är mycket större än provrutan, så kan du göra halvstolpar eller till och 

med fastmaskor istället för stolpar. 

I instruktionerna till varje mönster så skrivs det ungefär hur testvirkarna gjorde för att göra rutan mindre, samma 

storlek eller större än provrutan. Men det är fortfarande även personliga variationer i virkfasthet mellan olika 

masktyper och då blir det olika rutstorlekar.  

 

Hur rutan ska behandlas när den virkats färdigt 
Du kan fukta och blocka rutorna när de är färdiga, och när du gör det så kan du forma dem till lika storlek. Även 

utseendet på rutan blir bättre. Blockning är inte ett krav, men det är lättare att sätta ihop rutorna och göra det 

sista på filten då.  

 



   

 
  Copyright 2017 Kalevala CAL 

www.arteeni.fi/kalevalacal 

Hur storleken på hela filten kan ändras 

Om du vill, så kan du göra antingen en större eller en mindre filt än vad som är anvisat i instruktionerna. Till exem-

pel om du använder garn som är anmärkningsvärt annorlunda i tjocklek eller om du vill att filten ska ha ett annat 

användningsområde. Kanten är justerbar så det går att ha ett rutantal som är delbart med två. Provfiltarna är 

gjorda av 4x6 rutor, så du kan till exempel göra en filt av 8x8 rutor till en dubbelsäng eller en babyfilt av 2x4 rutor. 

Med ett jämt antal rutor så får du inte ett osymmetriskt slutresultat.  

 

Hur hela filten avslutas 
Det kommer att finnas mer information om hur filten ska behandlas i 

slutfasen, i den sista delen av mönstret, kant delen. Vi rekommende-

rar att fukta och blocka hela filten (genom att använda restgarner). 

Ihopbyggbara träningsmattor är bra till detta ändamål, och dessa hit-

tar du i sportaffärer. Blockning ger din filt den sista touchen som den 

förtjänar! 

Kom alltid ihåg att kolla garninformationen och gör avslutet på det sätt 

som tillverkaren rekommenderar! 

 

 

 

Ha en underbar tid när du virkar Kalevalafilten och firar Fin-

lands 100-årsjubilemum!  

Hälsningar Milla, Sari och hela Kalevala CAL teamet! 


