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Riemuisa Echinacea tapaa väriliidut, eli Cheerful Echinacea meets Crayons 
 

Tässä vinkkejä, jos haluat tehdä yksivärisen sijaan monivärisen ruudun. 

Voit valita itsellesi mieluisat värit ja tehdä niin monta väriyhdistelmää kuin haluat, anna vain 

sisäisen taiteilijasi loistaa! Haluaisin nähdä sinun värivalintasi, voit jakaa kuvasi somessa 

#crochetcheerfulechinacea !  

 

Värityssivu omia värisommitelmia varten löytyy täältä!  

 

     
 

Erikoissilmukat ja -menetelmät 

Itsenäinen aloitussilmukka l. Standing Stitch (lyhennetty SS) on kätevä tapa aloittaa uusi 

kerros uudella värillä. Menetelmä korvaa perinteisen ps ja kjs -aloituksen (joka jää melko 

näkyväksi ja ohueksi). Voit etsiä ohjevideoita Googlesta. Oma elämäni helpottui paljon, kun 

löysin Standing Stich –menetelmän.  

Neulaliitos  on huomaamaton vaihtoehto perinteiselle ps:lla tehtävälle liitokselle. Etsi jälleen 

vinkkejä googlesta, jos tämä menetelmä ei ole sinulle entuudestaan tuttu  (invisible needle join). 

Käytännössä: katkaise lanka, vedä langanpää takaisin viimeisestä silmukasta ja laita lanka 

neulansilmään [kuva 1]. Vie neula seuraavan silmukan läpi edestä taakse [kuva 2]. Ja sitten 

ensimmäisen silmukan (jonka läpi vapautit langan) takalenkkien läpi edestä taakse [kuva 3]. 

Päättele hyvin.  
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Seuraavasta taulukosta löydät ohjeet kuinka ja missä aloittaa uudella värillä. Kaikki muut tiedot, 

ohjeet, vinkit ja neuvot ovat alkuperäisessä Cheerful Echinacea -ohjeessa. Elikkä, tämä liite on 

vain lisä alkuperäiselle ohjeelle, eikä tätä voi käyttää yksinään. Viitatut kuvat löytyy taulukon 

jälkeen.  

Yhteenveto värien vaihdoksista: 

Kerros Väri Aloitussilmukka Kuva Aloituspaikka Kerroksen 
sulkeminen  

1-3 1 Ohjeen mukaan  -  ps tai 
neulaliitos 

4 2 SS pp (jätä kesken) TAI 
ps ja 3 kjs 4-pp-klusterin 
aloitukseen 

1 Mikä tahansa ks 
(marjasilmukassa) 

ps tai 
neulaliitos 

5 3 SS ks ks2yht 
aloitukseen 

2a, 2b Minkä tahansa klusterin 
kohdalta 

ps tai 
neulaliitos 

6 4 SS KTp  3 Minkä tahansa s:n ympäri ps tai 
neulaliitos 

7 3 SS ks 4 1. s ennen klusterin 
kohdalla olevaa s:aa  

ps tai 
neulaliitos 

8 4 SS ks 5 1. s ennen nyppyä ps tai 

neulaliitos 

9 5 SS KTp 6  10. s:n ympärille mistä 

tahansa kulmasta laskien 

Ohjeen 
mukaan 

10 5 Jatka samalla värillä  - ps tai 
neulaliitos 

11 3 SS ks, nyppy 
seuraavaan s:aan, jatka 
ohjeen mukaan 

7 13. s mistä tahansa 
kulmasta laskien 

Jätä viimeinen 
s huomiotta, 
ps tai 
neulaliitos 

12 5 SS p 8 4. nypyn yläpuolelle millä 
tahansa sivulla 

ps tai 
neulaliitos 

13 3 SS KTpuolip 9 16. s:nn ympärille mistä 
tahansa kulmasta laskien 

ps tai 
neulaliitos 
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Kuvat värillisestä Riemuisa Punahattu -ruudusta: 

1.   2.   

3.   4.   5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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