
Little Beauty 
För att skapa denna lilla skönhet behöver Du 32gram bomullsgarn 8/4, Virknål 2,5 och 

självklart en sax och nål. 
Storleken är cm. 26cm 

 
 

Jag hoppas att Du ska njuta och ha roligt på vägen! 
Kram Elisabeth 
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Vi börjar med lite förkortningar & viktigt information: 
 
Sm = Smygmaska 
Lm= Luftmaska 
Fm = Fast maska 
St = Stolpe 
Hst = Halvstolpe 
Rel fm f = Relief fast maska fram 
Pic = Picot (virka 3lm, 1sm i 1:a lm) 
Puff = 5 omslag runt nålen = 11 öglor på nålen.  
*_* Repeteras hela varvet 
**_** Upprepas antal gånger som anges i mönstret 
Alla varv avslutas med sm i 1:a maskan på varvet. 
Börja varvet med fm = 1lm+1fm 
Börja varvet med hst = 2lm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Börja med att virka 4lm och slut dem till en ring med 1sm i 1:a lm. 
 
Varv1: Om ringen virkas 12hst 

Varv 2: Sm i utrymmet mellan 2hst, 2fm i samma utrymme, *hoppa över 
hst, 2fm i nästa utrymme* (24fm) 
Varv 3: Fm i samma maska Du avslutade föregående varv i. *6lm, 
hoppa över 2fm, 1 fm i nästa maska*  (8fm, 8X6lm) 
Varv 4: Sm om 1:a 6lm, *Virka följande om de 6lm: 1hst, 3st, 1lm, 3st, 
1hst. 1 rel fm f om fm* (8 rel fm f, 8x1hst, 3st, 1lm, 3st, 1hst) 
Varv 5: sm fram till lm, *om lm virkas följande: 1sm, pic, sm.  fortsätt 
med 8lm, hoppa över samtliga maskor till nästa lm* (8pic, 16sm, 8x8lm) 
Tag av garnet! 
 

 
 

 
 
 
 



Varv 6:  Börja varvet om mitten av de 8lm med 1fm. Fortsätt med  *10lm, 
1fm om mitten på nästa 8lm* (8fm, 8x10lm) 
Varv 7: sm om 10lm, *Virka följande om de 10lm: 6fm, 2lm, 6fm. sm, pic, 
sm i fm* (8x 6fm, 2lm, 8pic, 16sm) 
Varv 8: Sm fram till 2lm. *om de 2lm virkas 1fm, 12 lm, hoppa över till 
nästa 2lm* (12fm + 8x12lm) 
Varv 9: Sm om 12lm, fortsätt med *följande om de 12 lm: 7fm, 2lm, 7fm. 
sm, pic, sm i fm* 
(12 pic, 16sm, 8x7fm+2lm+7fm) 
Varv 10: sm fram till 2lm, *1fm om de 2lm, 15lm, hoppa över samtliga 
maskor fram till nästa 2lm* (8 fm + 8x 15lm) 
Varv 11: sm om15lm, *virka 15fm om de 15lm, i fm virkas 1sm, 1pic, 
1sm, fortsätt om nästa 15lm* (8pic, 16sm, 8x15fm) Tag av garnet! 
 

 

 
 

 

 



 
Varv 12:  Börja varvet i 5:e fm av 15 (räknat från en pic). 1fm, *3lm, 
hoppa över 1fm, 1 fm i nästa fm, 3lm, hoppa över fm, 1fm i nästa fm, 
3lm, hoppa över fm, 1 fm i nästa fm. 10 lm, hoppa över 4fm, pic, 4fm. 
1fm virkas i 5:e fm i nästa omgång av 15 fm.* (24x3lm, 32 fm, 8x10lm) 
Varv 13: Börja med 1sm om första 3lm, 1fm om samma 3lm, *3lm, 1 fm 
om nästa 3lm, 3lm, fm om sista 3lm, hoppa över fm, 1fm om de 10lm, 
fortsätt med ytterligare 11fm om de 10 lm. Hoppa över fm, 1fm om de 
3lm* (120fm, 16x3lm) 
Varv 14: Börja med en sm om 3lm, 1fm om samma 3lm. *3lm, 1 fm om 
nästa 3lm, 2lm, hoppa över 2fm, 1st i nästa fm, det är i den 2:a fm i en 
grupp om 12fm. **1lm, 1st i nästa fm** upprepas 9ggr, du ska ha totalt 
10st och 9lm. 2lm, hoppa över 2fm, 1fm om 3lm* 
(16fm, 8x3lm, 16x2lm, 80st, 72 x1lm) 
Varv 15: Börja med 1sm om de 3lm, 1fm om samma 3lm, *3lm, hoppa 
över 1fm+2lm+1st, om lm virkas en puff, **2lm, hoppa över st, 1fm i 
nästa lm, 2lm, hoppa över nästa st, 1puff i nästa lm** upprepas 4ggr = 
totalt 5puff,+4fm+8x2lm. Fortsätt med 3lm, hoppa över 1st+2lm+1fm, 
1fm om de 3lm* ( 40puff, 16 x 3lm, 64x2lm, 40fm) 
Varv 16: Börja med sm om 3lm, 1 fm om samma 3lm, **1pic, hoppa över 
puff, 2fm om 2lm, 1pic, hoppa över fm, 2fm om nästa 2lm** upprepas 
4ggr,  1pic, hoppa över puff, 1fm om 3lm. 3lm, 1 fm om nästa 3lm, tänk 
på att fm om de 3lm virkas nära puff. * (72 pic, 144fm, 8x3lm) 
 

För att få rätt effekt på din Little beauty så blockar du den, gör det 
gärna på två ställen, varv 7 och sista varvet. 
 
 
 



 
 


