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ALKUINFO 
 
Joulun ihanaa aikaa ja sen iloista taikaa virkataan 
Joululankakalenterin kanssa yhteistyössä julkaistavaan 
Joulun Taikaa -peitto CAL:iin. 
 
Tule mukaan ja virkataan yhdessä ihana värikäs peitto 
joulukuun aikana joululankakalenterin minivyyhdeistä. 
 
Projektin tarkoitus on olla joulun odotusajan hyvänmielen 
käsityö. Mitäpä muutakaan se voisi olla, kun ihastut 
vuoden 2020 Joululankakalenterin käsin värjättyjen 
minivyyhtien kauniisiin väreihin.  
 
Joulun odotusta ympäröi pienet ihanat salaisuuden, jonka 
vuoksi tämä CAL on mysteeri peitto CAL. Valmiin peiton 
kuvan on nähtävissä vasta viimeisen ohje julkaisun 
yhteydessä. Ohjeet julkaistaan 8:ssä osassa. 
Virkkausaikataulun löydät tämän Alkuinfon lopusta.  
 
Virkkaustahti on suhteellisen nopea (noin 4 palaa 
päivässä), mutta älä huolestu. Voit edetä omaan tahtiin tai 
tehdä peiton myös pienemmässä koossa, jolloin tarvitset 
vähemmän paloja. Käytä luovuuttasi ja kokoa valmiit 
peiton palat ihan omassa järjestyksessä omaa silmää 
miellyttäväksi.  
Mallipeiton kokoamisjärjestys julkaistaan ennen jouluaattoa.  
 
Valmiin peiton koko on noin 90 cm x 125 cm. Peitto koostuu yhteensä 72 kuusikulmiosta ja 8 puolikkaasta 
kuusikulmio palasta. Kuusikulmio ohjeita on 5 erilaista sekä 1 puolikas kuusikulmio palan ohje. Ohje 
kokonaisuuteen kuuluu myös liitos sekä tupsujen ohje.  
 
Ohjeet ovat sekä kirjoitettuna että kaaviona. Mukana on myös kuvaohjeita helpottamaan virkkausta. Tämä 
työ vaatii keskitason virkkaajan taidot, eli rohkeasti mukaan kokeilemaan.  
 
CAL on käynnissä 1-24.12.2020 välisen ajan. Ohjeiden julkaisupäivät ovat: 
 
1.12.2020 osa 1 
4.12.2020 osa 2 
8.12.2020 osa 3 
9.12.2020 osa 4 
12.12.2020 osa 5 
13.12.2020 osa 6 
20.12.2020  osa 7 
22.12.2020 osa 8 
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Mistä ohjeen saa? 
 
Joululankakalenterin 1. luukusta löydät koodin, jolla pääset kirjautumaan sisään digikalenteriin 
www.joululankakalenteri.fi . Joululankakalenterin nettisivuille CAL ohjeet lisätään yllä näkyvinä 
julkaisupäivinä. 
 
Mikäli haluat ostaa pelkän Joulun Taikaa peiton PDF-ohjeen, löydät sen Anceligan verkkokaupasta. Ohjeet 
lähetetään sinulle yllä mainittuina päivinä klo 12.00 mennessä tilauksen yhteydessä antamaasi sähköpostiin. 
 
Ohje on myynnissä myös Anceligan Ravelry kaupassa, johon tiedostot päivitetään yllä mainittuina päivinä 
klo 12.00 mennessä. 
 
Joulun jälkeen ohjeet ovat ladattavissa kokonaisuudessa sekä Anceligan Verkkokaupasta että – Ravelry 
kaupasta. 
 
Voit hyvin käyttää paloihin myös jämälankoja, jollet ole hankkinut vuoden 2020 Joululankakalenteria.  
 
 
 
Näitä tarvitset: 
 

- Joululankalenterin 2020 minivyyhtejä.  
Voi käyttää myös muita fingerin vahvuisia lankoja. ”Jämälangat” sopivat hyvin tähän projektiin 
(tarvitset fingerin vahvuisia värikkäitä lankoja yhteensä noin 350 g). 
 

- Peiton pohjaväriksi 15 x 50 g Maija Gjestal maleerattu beige (280).  
Voit halutessasi valita myös muun värin peiton pohjaväriksi. Suunnittelija suosittelee vaihtoehtoisiksi väreiksi 
kaikkia harmaan sävyjä, mustaa tai valkoista.  
 

- 3,50 mm virkkuukoukku 
 

- Neulan ja sakset 
 
 
Aikataulu 
 
Alla olevaan aikatauluun on merkitty jokaisen päivän kohdalla kunkin päivän minivyyhdistä tehtävien 
palojen ohjenumero ja kuinka monta kappaletta paloja tehdään.  
 
Huomioi, että Joululankakalenterin luukkujen 4, 6, 7, 13, 15, 16 ja 24 sisällöt eivät ole mukana peitto 
CAL:ssa. Näiden päivien aikana peittoon virkataan palat 2. ja 6. osan ohjeiden mukaan, jotka on suunniteltu 
pohjavärin langalle.  
 
 

1. Esimerkki: Virkkaa 1.12 luukusta tulevasta minivyyhdistä ohjeen 1. osan mukaan 4 kpl kuusikulmio paloja. 
 

2. Esimerkki: 4.12 luukun sisältö ei ole mukana peitto CAL:issa. Virkkaa 2. osan ohjeen mukaan pohjavärin 
langalla 3 palaa.  
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Muuta huomioitavaa ja hyvä tietää 
 
PDF-ohjeiden kuvissa esiintyneet palat on virkattu paksummasta langasta. Ohjekuvien värit eivät vastaa 
mallipeiton värejä, koska haluamme pitää luukuissa olevien minivyyhtien värit salaisuutena avauspäivään 
saakka. 
 
Projektissa mukana olleet:   
Anne Vierimaa: Suunnittelija, ohjeiden koostaja ja projektipäällikkö. Ylläpitäjänä Facebook-ryhmässä.  
Marja-Riitta Kopra: Testivirkkaus ja ohjeiden oikoluku.   
Niina Markula: Testivirkkaus ja ohjeiden oikoluku.  
Mervi Järvensivu: Ohjeiden oikoluku englanti 
Paulina Smith Maraboli: Ohjeiden oikoluku englanti 
 
Huomioithan, että lankamenekit ovat arvioita. Lankamenekkiin vaikuttaa niin käsiala, kuin käytössä oleva 
koukkukoko. Voit käyttää peittoon myös rohkeasti omia lankavarastoja, jos haluat säästää jonkin 
minivyyhdeistä muihin projekteihin. 
 
 
Liity mukaan Joulun Taikaa CAL:n virkataan yhdessä projektiin Facebook:ssa Anceliga Design 
Lankapuutarha - Yarn Garden -ryhmään, josta saat apua ja teknisentuen, sekä näet muiden 
kanssavirkkaajien tuotoksia. 
 
Ihanaa joulun odotusta! 
 
Rakkaudella:    Anne Vierimaa 

Anceliga Design 


