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Valfritt garn Bomull 8/4  
Virknål 3 och 2,5 
Storlek ca 20cm 
 
Maskbeskrivning: 
LM = Luftmaska 
SM = Smygmaska 
FM = Fast maska 
HST = Halv stolpe 
ST = Stolpe 
Rel Fm F = Releif Fast maska fram 
Rel St F = Relief Stolpe fram 
Puff= Puffmaska virkas med 5 omslag och nedtag i angiven maska = totalt 11 öglor finns på 
nålen. Dra garnet genom samtliga 11 öglor, 1fm för stängning av puff. Denna maska räknas 
inte som en maska i mönstret. 
Picot x3 = 3lm-1sm i 1:a lm - 3lm- 1sm i 1:a lm - 3lm- 1sm i 1:a lm. 
 
*_* = Upprepas hela varvet 
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv 
 
 

 
 
 
Börja med 5lm som sluts till en ring med 1 sm i 1:a lm. 
 
V1. 12 st om de 5lm. 
 
V2. Sm i utrymmet mellan 2st, 1puff i samma utrymme, 1 st om st, *1 puff i nästa utrymme 
mellan 2st, 1st i st*  Avsluta med sm i 1:a puff på varvet. 
(12puff, 12st) 
 
V3. Varvet virkas endast i st från V2.  
1sm i st, i samma st virkas 1lm + 1 rel fm f, 6lm, hoppa över puff, *1 rel fm f i nästa st, 6lm, 
hoppa över puff* Avsluta med sm i 1:a rel fm f på varvet. Tag av garnet! 
(12 rel fm f, 12 x 6lm) 
 
V4. Varvet virkas endast i puff från V2, Observera att detta varv ska ligga framför varv 3. 
1 rel fm f om puff, 6lm, hoppa över samtliga maskor fram till nästa puff, *1 rel fm f, 6lm, 
hoppa över samtliga maskor fram till nästa puff* Avsluta med sm i 1:a rel fm f på varvet. 
(12 rel fm f, 12x6lm) 
 
V5. Sm fram till mitten på de 6lm, 1fm, 3lm, *1fm i de 6lm lm från V3, 3lm, 1fm om de 6lm 
från V4, 3lm* Avsluta med en sm i 1:a fm på varvet. Som Du ser så virkas 1 fm i varannan 
av de 6 främre lm och varannan fm i de 6 bakre lm. 
(24 fm, 24x6lm) 



V6. Sm fram till mitten på de 3lm, 1fm, 3lm, *1fm om mitten på nästa 3lm, 3lm* Avsluta med 
en sm i 1:a fm på varvet.  
(24 fm, 24x3lm) 
 
V7. Sm om de 3lm, 1 puff, 3lm, 1fm om nästa 3lm.  3lm, *1 puff om nästa 3lm, 3lm, 1fm om 
nästa 3lm, 3lm* Avsluta med en sm i första puffen på varvet. 
(12 puff, 12 fm, 24x3lm) 
 
V8. 1lm + 1 rel fm b om 1:a puffen. 8lm, hoppa över samtliga maskor till nästa puff, *1 rel fm 
b om puffen, 8lm, hoppa över samtliga maskor till nästa puff* 
(12 rel fm b, 12 x 8lm) 
 
V9. Sm om 8lm, fortsätt med följande: 5fm-2lm-5fm. *Hoppa över rel fm b, om nästa 8 lm 
virkas 5fm-2lm-5fm* 
(12x5fm-2lm-5fm) 
 
V10. Sm fram till de 2lm, *1fm om de 2lm, 5lm, hoppa över 5fm, 1fm i rel fm b, 5lm, hoppa 
över 5fm* Avsluta varvet med 1sm i 1:a fm. 
(24 fm, 24x5lm) 
 
V11. *Om fm som virkades om de 2lm virkas följande: 1hst - 6lm - 1hst. 3lm, 1 fm om de 
5lm, 3lm - hoppa över fm, 1fm om nästa 5lm, 3lm* Avsluta varvet med 1sm i 1:a hst. 
(12x1hst - 6lm - 1hst. 36x3lm, 24fm) 
 
V12. Jag har valt att byta till virknål 2,5 för detta varv.  
Börja med *en rel fm f om hst, hoppa över 1lm, 2sm, i 3:e lm virkas följande: 1sm,  
picot x3, 1sm. forsätt med 2sm, 1 rel fm f om hst, hoppa över 1lm, 2sm, 1 rel fm f om fm, 
hoppa över 1lm, 2sm, 1 rel fm f om fm, hoppa över 1lm, 2 sm* 
 
 
För att få bästa effekten på din Elegant Dahlia Doily så blockar du den. Blocka både i varv 8 
och i varv 12. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


