
 
 

Lotus Square  
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



Catona  
Stone Washed från Scheepjes 
 
garnåtgång: 42g 
färg 1 (Stone Washed) 17g 
färg 2 (Catona) 5g 
färg 3 (catona) 20g 
 
Virknål: 3 
 
storlek: 20cm 
 
Maskbeskrivning & övrig info: 
Lm= Luftmaska 
Sm = Smygmaska 
Fm = Fast maska 
Hst = Halv stolpe 
St = Stolpe 
Rel Hst B = Relief halv stolpe bak 
Rel Hst F = Relief halv storlpe fram 
Puff= Puffmaska virkas med antingen 3 eller 5 omslag och nedtag i angiven maska = totalt 7 
eller 11 öglor finns på nålen. Dra garnet genom samtliga öglor, 1fm för stängning av puff. 
Denna maska räknas inte som en maska i mönstret. Se hänvisning på aktuellt varv för 
antal omslag du ska använda för puff 
Picotx3 = sm i angiven maska, 3lm, 1 sm i 1:a lm, 3lm 1sm i 1:a lm, 3lm 1sm i 1:a lm, sm i 
angiven maska. 
 
**_** Virkas antal gånger som står angivet i mönstret. 
*_* = Upprepas hela varvet 
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv 
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 som sluts till en ring med 1sm i 1:a lm. 
 
färg 1 
V1. 12 st om ringen, Tag av garnet! 
 
färg 2 
V2. *1fm, 2lm* i varje st. Tag av garnet! 
(12fm, 12x2lm) 
 
färg 3 
V3. Börja om 2lm med en puff (puff virkas med 5 omslag om nålen = 11öglor). *2lm, hoppa 
över fm, 1 puff om nästa 2lm.* Tag av garnet! 
(12 puff, 12x2lm) 
 
färg 1 
V4. Börja med *5st om 2lm, hoppa över puff, 3hst om nästa 2lm, hoppa över puff, 3hst om 
2lm, hoppa över puff* De 5st är ett hörn. 
(5st = hörn, 8x3hst på var sida) 
 
V5. Sm till 3:e st av 5 i ett hörn,  *5st i 3:e st, 3hst,  2hst i nästa maska, 2hst, 2hst i nästa 
maska, 3hst. 
(5st = hörn, 12hst på var sida) 
 
V6. Sm till 3:e st av 5 i ett hörn. *3hst i samma st, 16hst* 
(3hst = hörn, 16hst på var sida.) 
 
V7. Sm till 2:a hst av 3 i ett hörn. *5hst i samma maska, 18hst* 
(5hst = hörn, 18 hst på var sida) 
 
V8. Sm till 3:e hst av 5 i ett hörn. *3hst i samma maska, 22hst* 
(3hst = hörn, 22hst på var sida) 
 
V9. Sm till 2:a av 3hst i ett hörn. *3hst i samma maska, 24hst* 
(3hst = hörn, 24 hst på var sida) 
 
V10. Sm till 2.a av 3 hst i ett hörn. *3fm i samma maska, 26fm* Tag av garnet! 
(3fm = hörn,  26 fm på var sida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nu ska blomman virkas. Den virkas i varv 3 och i puffarna. 
 
färg 3 
V11. Börja med 1 rel fm f om en puff, *12lm, hoppa över 1 puff, i nästa puff 1 rel fm f* 
(6 rel fm f, 6x12 lm) 
 
V12. Börja med 1sm om 12 lm, fortsätt om de 12 lm *med följande: 8hst-2st-2lm-2st-8hst. 
Hoppa över rel fm f och fortsätt om nästa 12 lm* Tag av garnet! 
(6x8hst-2st-2lm-2st-8hst.) 
 
färg 2 
V13. Börja *om 2lm med följande: 1hst-2lm-1hst, 8 rel hst b, hoppa över 1 hst, 1 rel hst f om 
rel fm f från varv 11, hoppa över 1hst, 8 rel hst b.* 
(6x1hst-2lm-1hst, 6 rel hst f, 6x 16 rel hst b.) 
 
 
Nu fortsätter vi i V10. 
 
 
färg 2. 
V14. Varvet virkas i samtliga maskor! 
Viktigt att Du börja på en sida med endast ett blomblad. Nästa sida har 2 blomblad 
osv. 
Sida 1:  börja i en hörn fm med 3fm. 14fm i bakre maskbågen, Virka följande om 2lm från ett 
blomblad: picotx3. 14fm i bakre maskbågen.  
 
Sida 2: I nästa maska virkas 3fm = hörn. 7fm i bakre maskbågen, Virka följande om 2lm från 
ett blomblad: picotx3. 14fm i bakre maskbågen, Virka följande om 2lm från ett blomblad: 
picotx3,  7fm i bakre maskbågen, 
 
Sida 3: I nästa maska virkas 3fm = hörn, 14fm i bakre maskbågen, Virka följande om 2lm 
från ett blomblad: picotx3. 14fm i bakre maskbågen.  
 
Sida 4: I nästa maska virkas 3fm = hörn. 7fm i bakre maskbågen, Virka följande om 2lm från 
ett blomblad: picotx3. 14fm i bakre maskbågen, Virka följande om 2lm från ett blomblad: 
picotx3. 7fm i bakre maskbågen. 
 
 
färg 1 
V15. * 3 hst i hörnmaskan, 30 hst i bakre maskbågen* 
(3hst = hörn, 30hst på varje sida) 
 
färg 3 
V16. *3fm i hörnmaskan, 32fm i bakre maskbågen* 
(3fm = hörn, 32 fm på varje sida) 
 



V17. *I hörnmaskan virkas följande:  puff (3 omslag = 7 öglor om nålen) - 1lm- 
1puff-1lm-1puff. Hoppa över 1maska, **1st, 1 puff** totalt 15ggr, 1st * 
 
 
V18. Börja om lm före mittersta puffen i ett hörn. *1hst om lm, om puff virkas följande:  
1 rel st f-2lm-1 rel st f. 1 hst om lm, 1 rel hst f om puff. **1 hst i st, 1 rel hst f om puff** totalt 
16 ggr. * 
(rel st f-2lm-rel st f = hörn, 18 hst, 17 rel hst f på var sida) 
 
 
För bästa resultat så blockar du ditt arbete! 
 

 


