
 
 
 

Beskrivning av maskor jag använder i mina 
mönster! 

 
 
Nedan finner du beskrivning i text på de maskor jag använder i mina mönster.  

Jag kommer att uppdatera dokumentet när nya maskor dyker upp i mitt mönster. 

Jag har valt att inte bifoga några bilder på hur en maska virkas, vi har så många duktiga 

designers runt om oss som skapat tydliga beskrivningar i bild och video, även i text så jag 

hänvisar er till Google och Youtube om du vill se bilder/videos. 

 

Jag hoppas mina beskrivningar är till hjälp! 

 

Kram  

Elisabeth 

 
 

Lm - Luftmaska (Det virkas en luftmaska genom att slå garnet om virknålen och dra igenom öglan. 

Du har nu virkat en luftmaska.) 
 

Sm - Smygmaska (En smygmaska virkas genom att sticka virknålen genom maskan, gör ett omslag 

om virknålen och dra den nya öglan igenom både maskan och öglan på nålen.) 
 

Fm - Fast maska ( Fast maska virkas genom att sticka virknålen genom maskan, gör ett omslag om 

virknålen och dra den nya öglan igenom maskan. Det är nu två öglor på virknålen. Gör ett omslag 

igen och dra igenom båda öglorna. ) 
 

St - Stolpe ( En stolpe virkas genom att göra ett omslag om virknålen, sticka nålen genom maskan 

från förra omgången, gör ett omslag om nålen igen och dra igenom maskan. Du har nu tre öglor på 

virknålen. Gör ett nytt omslag och dra igenom två öglor. Nu är det två öglor kvar. omslag och dra 

igenom de sista två öglorna.) 
 



Hst - Halv stolpe (För att virka en halvstolpe ska du göra ett omslag om virknålen, sticka den 

igenom maskan och gör ett nytt omslag. Det är nu tre öglor på nålen. Gör ytterligare ett omslag och 

dra igenom alla tre öglor.) 
 

Dst - Dubbel stolpe (Gör två omslag om nålen och stick nålen genom maskan. Omslag om nålen, 

drag genom 1:a maskan = 4 maskor på nålen. Gör ett nytt omslag, och drag igenom de första två 

maskorna.) 
 

 
 
 
Reliefmaskor virkas om man vill ha olika texturerade effekter på sitt arbete. Reliefmaskor 
virkas inte genom maskbågarna på toppen av föregående varvs maska utan istället runt 
“kroppen” på föregående varvs maska. 
 
RelfmF - Relief Fast maska Fram (Stick ner virknålen framifrån och runt angiven maska, gör ett 

omslag och dra upp en ögla, omslag, dra igenom alla öglor på nålen.) 
 

RelHstF - Relief Halv stolpe Fram (Gör ett omslag, stick ner virknålen framifrån och runt angiven 

maska, gör ett omslag och dra upp en ögla, omslag, dra igenom alla öglor på nålen.) 
 

RelStF - Releif stolpe Fram (Gör ett omslag, stick ner nålen framifrån och runt angiven maska, gör 

ett omslag och dra igenom maskan. Du har nu tre öglor på virknålen. Omslag och dra igenom två 

öglor. Nu är det två öglor kvar. Ytterligare ett omslag och dra igenom de sista två öglorna) 

 

RelFmB - Relief Fast maska Bak (Virka som RelFmF men stick ner nålen bakifrån och runt angiven 

maska.) 

 

RelHstB - Relief halv stolpe Bak (Virka som RelFmF men stick ner nålen bakifrån och runt angiven 

maska.) 

 

RelStB - Relief Stolpe Bak (Virka som RelFmF men stick ner nålen bakifrån och runt angiven 

maska.) 

 

 

 

 

Popcorn - (Virka antal st angivet i  mönster, tex 5st.  Tag ur nålen ur öglan på sista st, stick nålen 

genom den 1:a st och tillbaka i öglan på 5:e st, hämta garnet och drag igenom båda m) 

 
Picot - (i anvisad maska virkas, 1sm-3lm-1sm, i 1:a lm virkas 1sm.) 

 

Picotx3 -  (I anvisad maska virkas: 1sm-3lm-1sm i 1:a lm, 3lm-1sm i 1:a lm, 3lm-1sm i 1:a lm, 1sm.) 

 



Puff - (Gör omslag om nålen, stick ner nålen i angiven maska, hämta upp garn, gör ett nytt omslag 

om nålen och stick ner nålen i angiven maska hämta upp garn. Repetera tills du har angivet antal 

öglor på nålen alternativt att du repeterar antal gånger som står i mönstret.  

Hämta garn och dra igenom samtliga öglor, lås puff med 1lm. 

 

Ett exempel! Om en puff ska virkas med 4 omslag gör du följande 4ggr - omslag om nålen, stick ner 

nålen i angiven maska, hämta upp garn, gör ett nytt omslag om nålen. Du har nu 9 öglor totalt på 

nålen. Hämta garn och dra igenom samtliga öglor, lås puff med 1lm.) 

 

 

 

 

 


