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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. 
 
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.  
 
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 toimitetaan ohjeen ostaneille asiakkaille 
1.12.2020. 
 
 
Mistä ohjeen saa? 
 
PDF-ohje on ostettavissa Anceligan verkkokaupasta. Ohjeet lähetetään sinulle julkaisupäivinä klo 12.00 
mennessä tilauksen yhteydessä antamaasi sähköpostiin. 
 
Ohje on myynnissä myös Anceligan Ravelry kaupassa, johon tiedostot päivitetään julkaisupäivinä klo 12.00 
mennessä. 
 
Joulun jälkeen ohjeet ovat ostettavissa kokonaisuudessa sekä Anceligan Verkkokaupasta että – Ravelry 
kaupasta. 
 
 
 
 
 
 



Joulun Taikaa -peitto CAL 
Suunnittelija Anne Vierimaa / Anceliga Design 

 
 

Copyright Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Ohje on maksullinen. Ohjetta ei saa muokata tai jakaa. Ohjeen jälleenmyynti 
kaikissa muodoissa (ohjeen kokonaisuus tai mikään yksittäinen osa) on kielletty. Valmiin tuotteen tai sen osien myyminen on kielletty, 
ellei tästä ole erikseen sovittu ohjeen suunnittelijan kanssa. Ohje on ostettavissa yksityiskäyttöön https://www.anceliga.fi/store tai 
Anceligan Ravelry kaupasta ja ohjeen jakaminen muuta kautta on kielletty. 

Voit hyvin käyttää paloihin myös jämälankoja, jollet ole hankkinut vuoden 2020 Joululankakalenteria. 
Huomio, että tämä ohje sisältyy Joululankakalenteriin 2020, eikä sitä tarvitse erikseen ostaa.  
Joululankakalenterin ostaneet löytävät lisätietoja tämän ohjeen lunastuksesta sivuilta 
www.joululankakalenteri.fi 
 
 
 
Näitä tarvitset: 
 

- Joululankalenterin 2020 minivyyhtejä TAI 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 
 
 
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 


