
 
 

My Heart Doily 
 

 
 

Jag vill gärna ha en vas på mitt bord, en vas fylld med härliga blommor!  
Men vasen täcker alltid den väl designade början på en Doily eller mandala. 

Så jag bestämde mig för att skapa en “enkel” början och låta kanten få 
utrymme att synas tillsammans med en vas fylld av härliga blommor.  

 
Tack för att Du virkar min design, Jag hoppas att Du har roligt på vägen. 
För mig är det viktigt att njuta av varje varv och att det är roligt att virka. 

Virka ska vara ett sätt att koppla av, en form av meditation. 
 

Kram Elisabeth 
 

 



Garn: Bomull 8/4, Jag har använt Capri från Katia. 

Virknål: 3 

Garnåtgång: 55gram 

Mått: 28- 30cm (beror på om du blockar den) 

 

Maskbeskrivning & övrig info: 

Lm= Luftmaska 

Sm = Smygmaska 

Fm = Fast maska 

Hst = Halv stolpe 

St = Stolpe 

Rel fm f = Relief fast maska fram 

Puff = Virkas med 4 omslag = 9 öglor på nålen, gör ett omslag, dra igenom 8 öglor först, 

därefter ett omslag och dra igenom de sista 2 öglorna på nålen. 

**_** Virkas antal gånger som står angivet i mönstret. 

*_* = Upprepas hela varvet 

(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv 

Vid start av ett varv så ersätter du: 

St = 3lm 

hst = 2lm 

fm = 1lm+1fm i samma maska. 

Avsluta samtliga varv med 1sm i 1:a maskan på varvet. 

Virkar Du alla varv med samma garn virkas Sm fram till angiven maska. 

 
 

 
 

 
 

Börja med 4lm och slut dem till en ring med 1sm i 1:a lm. 

 

V1. 12st om ringen 

 

V2. virka 2hst i varje st från V1. 

(24hst) 

 

V3. Fm i varje maska. Nu skålar sig arbetet, men det rätar till sig i kommande 

varv.  

(24fm) 

 

V4. 2hst i varje maska. 

(48hst) 

 



V5. Fm i varje maska 

(48fm)  

 

V6. *1hst, 2hst i nästa maska* 

(72hst) 

 

V7. Fm i varje maska 

(72fm) 

 

V8.Hst i varje maska 

(72 hst) 

 

V9. Fm i varje maska 

(72fm) 

 

V10. Hst i samtliga maskor 

(72hst) 

 

V11. Fm i varje maska 

(72fm) 

 

V12. hst i första 2 maskorna, 2hst i 3:e maskan *hst i nästa 2 maskor, 2hst i 3:e 

maskan* varvet avslutas med hst i sista 2 maskorna. 

(96hst) 

 

V13. Fm i samtliga maskor 

(96fm) 

 

Nu mäter arbetet ca 16cm och vi börjar med en bård runt om. 

 

V14. 1fm+1lm i varje maska. 

(96fm, 96lm))  

 

V15. Börja om en lm med 1 puff,* hoppa över fm, om nästa lm 2st, hoppa över fm. 

1 puff i nästa lm, hoppa över fm, 1st om nästa lm, hoppa över fm, 1 puff om nästa 

lm* 

(48 puff, 72st) 

 

V16. Börja om en puff med 1 rel fm f, 4lm, *hoppa över maskorna till nästa puff, 

1 rel fm f, 4lm* 

(48 rel fm f, 48x 4lm) 

 



Nu börjar vi med en kant fylld av hjärtan. 

 

V17.  *4st om 4lm, 3lm, hoppa över rel fm f, 1fm om 4lm, 3lm hoppa över rel fm 

f, 1fm om 4lm, 3lm, hoppa över rel fm f* 

(16 x 4st, 48x3lm, 32 fm) 

 

V18. *Virka 2st i varje st, 3lm, hoppa över 3lm + 1fm, 1fm om nästa 3lm, 3lm, 

hoppa över 1fm + 3lm* 

(16x8st, 32x3lm, 16 fm) 

 

V19. *Virka 2st i 1:a st, 2st, 2st tills i följande 2st, 2st, 2st i sista st. 2lm, 

hoppa över 3lm + fm+ 3lm* 

(16x 2st tills, 16x8st, 6x2lm) 

 

V20. *1fm i 1:a st, hoppa över 1st, i nästa st virkas 5st, hoppa över 1st, 1fm i 2st 

tills. Hoppa över 1st, i nästa st virkas 5st, hoppa över 1st, 1fm i sista st.  

hoppa över 2lm* 

 

 

V21. Börja i 1:a fm med 1sm, * **2lm, 1sm i nästa maska** ytterligare 4ggr. 1 rel 

fm f om fm. 1sm, **2lm, 1sm** ytterligare 4ggr. 1sm i 1:a fm* 

(16 rel fm f, 144sm, 120x2lm) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


