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Virkad Catona 100g 

Virknål: 3 

Storlek: 30cm  

Beskrivning av maskor och övrig info: 

Lm = Luftmaska 

Fm = Fast maska 

st = Stolpe 

Dst = Dubbel stolpe 

Hst = Halv stolpe 

Rel Hst Fram = Relief halv stolpe fram 

Rel Hst Bak = Relief halv stolpe bak 

Rel St Bak = Relief stople bak 

Rel Dst Fram = Relief Dubbel stople fram 

Rel Dst Bak = Relief dubbel stolpe bak 

Puff = Puffmaska virkas med 4 omslag och nedtag i angiven maska = totalt 9 

öglor finns på nålen. Dra garnet genom samtliga 9 öglor, 1m för stängning av 

puff. Denna m räknas inte som en maska i mönstret. 

 

**_** = Upprepas antal gånger som hänvisas i mönstret 

*_* = Upprepas hela varvet 

(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv 

Varje varv avslutas med sm i 1:a maskan på varvet. 

 

När varv börjar med: 

fm = 1lm + 1fm i samma maska 

hst = 2lm 

st = 3st 

 

 

 

 



V1: Virka 5lm och slut till en ring med 1sm i 1:a lm. 

V2: 12 fm virkas runt ringen. 

V3: Börja i fm med följande: 1st-1lm-1st = V-st. Fortsätt lika i samtliga fm från 

föregående varv.  

(12 V-st) 

V4: Börja om en lm med följande: 1st-2lm-1st =V-st *hoppa över 2st, om nästa lm 

virkas följande: 1st-2lm-1st = V-st*  

(12 V-st) 

 

V5: Börja om en lm och virka 6st, i utrymmet mellan 2st från föregående varv 

virkas 1fm, *6st om nästa lm, 1fm i utrymmet mellan 2st från föregående varv*  

(12x6st, 12fm) 

 V6: Börja i 1:a st med 1 rel st bak, fortsätt med rel st bak om följande 5st. 1 

rel fm fram om fm. *6 rel st bak, 1 rel fm fram*   

(12x6rel st bak, 12 rel fm fram) 

 

V7: Börja om 1:a rel st bak med 1 rel hst bak, fortsätt med rel hst bak om 

följande 5 rel st bak. 1lm, hoppa över rel fm fram, *6 rel hst bak, 1lm, hoppa 

över rel fm fram*  

(12x6 rel hst bak, 12 lm) 

V8: Börja om 1:a rel hst med 1 rel st bak, fortsätt med 1 puff om lm. *6 rel st 

bak, 1 puff om lm*   

(12x6 rel st bak, 12 puff) 



 

V9: Börja om en puff med följande: 1 rel dst fram-2lm-1 rel dst fram = Hörn. * 1 

rel dst bak i nästa maska, 5 rel st bak, 1 rel hst fram om nästa puff, 6 rel hst 

bak, 1 rel hst fram om nästa puff, 5 rel st bak, 1 rel dst bak. Om nästa puff 

virkas följande: 1 rel dst bak, 1 rel dst fram-2lm-1 rel dst fram =Hörn* 

(4x 1rel dst fram-2lm-1rel dst fram = hörn, 8 rel dst bak, 40 rel st bak, 24 rel 

hst bak, 8 rel hst fram) 

V10: Börja om 2lm i ett hörn med följande: 2st-1lm-2st = Hörn. fortsätt med 

5st, 3hst, 6fm, 3hst, 5st, *om nästa 2lm virkas följande: 2st-1lm-2st = Hörn. 

fortsätt med 5st, 3hst, 6fm, 3hst, 5st* 

(4x2st-1lm-2st=Hörn, 40st, 24hst, 24fm) 

V11. Börja om lm i ett hörn med följande: 1fm-2lm-1fm = hörn. Fortsätt med fm i 

samtliga maskor till nästa lm i ett hörn, *virka följande om lm: 1fm-2lm-1fm. 

Fortsätt med fm i samliga maskor till lm i nästa hörn* 

(4x1fm-2lm-1fm = Hörn. 26fm) 



 

V12. Börja om de 2lm i ett hörn med följande: 1st-2lm-1st = hörn. Nu ska du 

virka X-st, du virkar på följande vis: hoppa över 1:a maskan, 1 st i nästa m, 1 st i 

den maska du hoppade över = X-st, **hoppa över 1maska, 1st i nästa maska, 1st i 

den maska du hoppade över** upprepas fram till de 2lm i nästa hörn. *Om de 2lm 

virkas följande: 1st-2lm-1st = Hörn. **hoppa över 1maska, 1st i nästa maska, 1st i 

den maska du hoppade över** upprepas fram till de 2lm i nästa hörn.*  

(4x1st-2lm-1st= Hörn. 14 X-st) 

V13. Börja om de 2lm i ett hörn med följande: 1st-1lm-1st = Hörn. 1st i nästa 

maska, **i utrymmet mellan 2st som bildar en kors-maska virkas 2st, hoppa över 

2st** upprepas fram tills det återstår 1maska innan 2lm i nästa hörn. 1st, *om 

de 2lm virkas följande: 1st-1lm-1st = Hörn. **i utrymmet mellan 2st som bildar 

em kors-maska virkas 2st, hoppa över 2st** upprepas fram tills det återstår 

1maska innan de 2lm i nästa hörn, 1st.* 

(4x1st-1lm-1st =Hörn. 30st) 

 

 



V14.  Börja om lm i ett hörn med följande: 1fm-2lm-1fm = hörn. Fortsätt med fm 

i samtliga maskor till nästa lm i ett hörn, *virka följande om lm: 1fm-2lm-1fm. 

Fortsätt med fm i samliga maskor till lm i nästa hörn* 

(4x1fm-2lm-1fm = Hörn. 32 fm) 

 

  

V15: Börja om 2 lm i ett hörn med följande: 1st-2lm-1st =Hörn. Hoppa över 1:a 

maskan, i nästa maska virkas följande: 1st-1lm-1st = V-st. **hoppa över 1 maska, 

I nästa maska virkas följande: 1st-1lm-1st** Upprepas fram till nästa 2 lm i ett 

hörn. *Om de 2 lm virkas följande: 1st-2lm-1st =Hörn. Hoppa över 1:a maskan, i 

nästa maska virkas följande: 1st-1lm-1st = V-st. ** hoppa över 1 maska, I nästa 

maska virkas följande: 1st-1lm-1st** Upprepas fram till nästa 2 lm i ett hörn* 

(4x1st-2lm-1st =hörn, 17 V-st)  

 

 

V16: Börja om de 2lm i ett hörn med följande: 4st-1lm-4st = hörn. Hoppa över 

2st, 1fm om lm, **hoppa över 2st, om nästa lm virkas 6st, hoppa över 2st, 1fm 



om lm** upprepas fram tills det återstår 2st innan 2lm i nästa hörn. 

Hoppa över 2st, om de 2lm i hörnet virkas 4st-1lm-4st = Hörn *Hoppa över 2st, 

1fm om lm, **hoppa över 2st, om nästa lm virkas 6st, hoppa över 2st, 1fm om 

lm** upprepas fram tills det återstår 2st innan 2lm i nästa hörn. 

Hoppa över 2st* 

(4x4st-1lm-4st=hörn, 192st, 36fm) 

V17: Börja om lm i ett hörn med följande: 1st-1lm-1st =hörn. 4rel st bak, 1 rel fm 

fram om fm,** 6 rel st bak, 1 rel st fram om fm** upprepas fram till sista fm på 

en sida, 4 rel st bak, *1st-1lm-1st om lm i nästa hörn, 4 rel st bak, 1 rel fm fram 

om fm, **6 rel st bak, 1 rel fm fram om fm** upprepas fram till sista fm på en 

sida, 4 rel st bak* 

(4x1st-1lm-1st =Hörn, 224 rel st bak, 36 rel fm fram) 

V18: Börja om lm i ett hörn med följande: 1hst-2lm-1hst = hörn. 

5 rel hst bak, 1lm, hoppa över rel fm fram, **6 rel hst bak, 1lm, hoppa över rel 

fm fram** upprepas fram till sista fm på sidan. 5 rel hst bak. *om lm i nästa 

hörn virkas 1hst-2lm-1hst. **6 rel hst bak, 1lm, hoppa över rel fm fram** 

upprepas fram till sista fm på sidan, 5 rel hst bak* 

(4x1hst-2lm-1hst=Hörn, 36lm, 232 rel hst bak) 

V19: Börja om de 2 lm i ett hörn med följande: 1st-2lm-1st =hörn. 6 rel st bak, 1 

puff om lm, **6 rel st bak, 1 puff om nästa lm** Upprepas till sista lm på sidan. 6 

rel st bak, *om lm virkas följande: 1st-2lm-1st. 6 rel st bak, 1 puff om lm, **6 rel 

st bak, 1 puff om nästa lm** Upprepas till sista lm på sidan. 6 rel st bak* 

(4x1st-2lm-1st =Hörn. 36 puff, 240 rel st bak) 

V20: Börja om en lm i ett hörn med följande: 2hst-1lm-2hst = Hörn. 

 hoppa över 1maska, 5 rel hst bak, hoppa över 1 maska, 1 rel hst fram om puff, 

hoppa över en maska, **4rel hst bak, hoppa över 1 maska, 1 rel hst fram om puff, 

hoppa över en maska** Upprepas fram till sista puff på en sida. hoppa över 1 

maska, 5 rel hst bak, hoppa över 1 maska, *om lm virkas 2hst-1lm-2hst. hoppa 

över 1maska, 5 rel hst bak, hoppa över 1 maska,  **4rel hst bak, hoppa över 1 

maska, 1 rel hst fram om puff, hoppa över en maska** Upprepas fram till sista 

puff på en sida. Hoppa över 1 maska, 5 rel hst bak, hoppa över 1 maska* 

(4x2hst-1lm-2hst = hörn, 36 rel hst fram, 168 rel hst bak) 

 



V21: Börja om lm i ett hörn med följande: 1fm-2lm-1fm =hörn, Virka fm i 

samtliga maskor fram till nästa lm i ett hörn, *om lm virkas 1fm-2lm-1fm, fm i 

samtliga maskor fram till nästa lm i ett hörn* 

(4x1fm-2lm-1fm= hörn, 220fm) 

V22: Upprepa varv 21. På detta varv virkar Du maskorna endast i bakre 
maskbågen.  
(4x1fm-2lm-1fm= Hörn, 228fm) 

Blocka Ditt arbete för bästa effekt och rätt storlek. 

 

All copyright and terms of use are owned by me, Elisabeth Laitila. 

Feel free to share your finished design at #lifestylebyella  

Follow me on Insta: @ lifestylebyella.se 

 

Thank you for crocheting my Design, I hope you had fun along the way. For me it is 

important to enjoy every lap and that it is fun. 

Crocheting should be a way to relax, a form of meditation. 

 

 

Kramar! 

Elisabeth <3 



 

 


