
 
Queen 

 
Queen är skapad med mitt mönster Little Princess som basen.  

Mönstret är i 3 delar för att Du ska ges möjlighet att bestämma storleken själv.  
Jag har valt att virka min Queen i två designer, ett med ett tunnare garn och nål 2 och ett i bomull 8/4 

och nål 3. Den senare har jag lagt till extra varv och ytterligare en färg.  
Ett mönster med så många möjligheter, bara din fantasi som sätter gränsen. 

 

 
 

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: Scheepjes Maxi Sugar Rush / Svarta Fåret Lisa 

Virknål:  
Med Maxi sugar Rush 2 
Med Lisa 3 

Storlek:  
Maxi sugar Rush: 35 cm efter del 2 och 53 cm efter del 3 
Lisa: del 1: 28-30 cm  del 2: 48-50cm del 3:  

Storleken varierar lite beroende  på hur hårt Du blockar ditt arbete. 

3 färger Maxi Sugar Rush: 
F1: 257 Antique Mauve (1 nystan) 
F2: 505 Linen (1nystan) 
F3: 130 Old Lac (ca 2 nystan) 

3+1 färger Lisa: 
F1: 385-08 grå (1) 
F2: 385-03 ljusgrå (2) 
F3: 385--04 vit (4) 
F4: 385-22 beige 

Totalt antal meter är ca 1100 meter, att tänka på om du vill använda annat garn. 
 

Popcorn = 4 st i anvisad maska, ta ut nålen från sista öglan, trä in nålen i 1:a st och i öglan på sista st, 
dra sista öglan genom den första, virka en lm för att binda ihop popcorn. 

Beskrivning av fler maskor finner ni på min blogg 
https://lifestylebyelladotcom.files.wordpress.com/2020/06/beskrivning-av-maskor.pdf 

*_* repetera hela varvet 
**_** upprepas antal gånger som anvisas i varvet. 
(_) i slutet på varven/under ett varv, är antal maskor du har när varvet är klart. 
Avsluta alltid varje varv med en sm i första maskan på varvet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Del 1 

“Little Princess” 
 
 

V1: (F1) 5lm sluts tills en ring med 1sm i 1:a lm. 

V2: (F1) 16 st virkas om ringen. Tag av garnet! 

V3: (F2) I varje st virkas 1 popcorn + 1lm (16 popcorn + 16 lm), Tag av garnet! 

V4: (F3) Börja om en lm, *1 popcorn om lm, 1 relstF om popcorn* Tag av garnet! 
(16 popcorn + 16 relstF) 

V5: (F1) Börja om en popcorn, *1 relhstF om popcorn, 1 lm, 1 relhstF om relstF, 1lm*.  
(32 relhstF + 32 lm) 

V6: (F1) Sm om lm, *2hst om lm, 1 relhstF om relhstF från föregående varv*  
Avsluta med sm i 1:a hst bakre maskbåge! ( 64hst + 32 relhstF) 
 
Extra varv: virkas i V6 med F4, Sm i främre maskbågen. 

V7 - V8: (F1) virka fm i samtliga bakre maskbågar (96fm)  
 
Extra varv: virkas i V8 med F4, Sm i främre maskbågen. 

V9: (F1) Virka även detta varv i bakre maskbågen.  * 1st, 1lm, hoppa över 1fm* (48 st + 48 lm) 

V10: (F1) Sm om lm,  *2hst om lm, 1rel hst fram om st* (96hst + 48 rel hst fram) 

V11: (F1) Sm till 1 relhstF, *1 fm i relhstF, 3lm, hoppa över 2hst* (48 fm + 48x3lm) 

V12 - V13: (F1) Sm om 3lm, *1fm om 3lm, 3lm, hoppa över fm* (48fm + 48x3lm) 

V14: (F1) Sm om 3lm, *3hst om 3lm, 1 relhstF om fm* Tag av garnet!  (144 hst + 48 relhstF) 

V15: (F2) Börja i en relhstF, * 1 popcorn i relhstF, 3lm, hoppa över 3hst* Tag av garnet!  
 (48 popcorn + 48x3lm) 

V16: (F1) Varvet virkas både i V14 och V15! 
Börja i 1:a hst av 3 från V14. * 3 st, De 3 lm från föregående varv ligger fritt bakom st. 1relfmF om 
popcorn från föregående varv* (144 st + 48 relfmF) 
 
V17: (F1) virka fm i samtliga st, du hoppar över relfmF som virkats i popcorn. Tag av garnet! (144fm) 

V18: (F2) Varvet virkas endast i relfmF som virkats i popocorn på V16.  
Börja i en relfmF med *1 relstF-2 lm-1 relstF, hoppa över 3 maskor, fortsätt i nästa relfmF*  
Tag av garnet! (96 relstF + 48x2lm) 

V19: (F1) Börja om 2lm, *5 st om 2lm,1lm, hoppa över 2maskor, 1fm om nästa 2lm, 1lm, hoppa över 
2 maskor* Tag av garnet! (24x 5st + 24 fm+48lm + 48lm) 

V20: (F2) Börja i 1:a st av 5, *5 relstB, 1lm, hoppa över lm, 1 relfmF om fm, 1lm, hoppa över lm*  
(24 x 5 relstB + 24 relfmF + 48lm) 



V21: (F2) På detta varv kan Du ändra färg till F4, om detta görs Börja i 2:a  st av 5.  
*4 sm, hoppa över lm, om relfmF virkas följande: 1 relhstF-2lm-1 relhstF. Hoppa över lm, 1sm*  
Tag av garnet! (48 hst+24x2lm + 120 sm) 

V22: (F1) Börja om 2lm, *virka följande om 2lm:  **1st- 1lm** totalt 5ggr.  
1 relfmB om 3:e st från V20. 1 lm, fortsätt om nästa 2lm* (120st+144lm+24relfmB) 

V23: (F1) Sm till 1:a lm, * **2 hst om lm, 1 rel hst fram om st** 3ggr. 2hst om sista lm. Hoppa över 
sista st + lm, 1 rel fm fr om fm, hoppa över 1lm+ 1 st* (192hst + 72 relhstF + 24 relfmF) 

 
 

Nu är vår söta “little princess” klar och vi ska nu låta henne växa till en vacker queen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxi Sugar Rush Från Scheepjes Lisa från Svarta Fåret med extra varv. 

 

 
Please! 

Respect that my designs are copyrighted. My designs belong to me, 
Elisabeth Laitila / @Lifestyle By Ella and I have all the rights to it. 

 

 
 



Del 2 

 

Börja del 2 från baksidan och på varv 17, varv 18-23 från del 1 kommer att ligga löst över del 2.   

V24: (F2)  Virka fm i samtliga maskor = (144 fm) 

V25: (F2) *1hst, 2lm, hoppa över 1fm* (72hst + 72x2lm) 
 
V26-29:  (F2) Sm runt 2lm, *1hst om lm, 2lm, hoppa över hst* (72hst + 72x2lm) 

Vänd nu arbetet och virka från rätsidan!  

V30:  (F2) Sm om 2 lm, *2hst om de 2lm, 1 relhstF om hst* (144 hst + 72 relhstF) 

V31 - 32:  (F2) Fm virkas i samtliga maskors bakre maskbåge (216 fm) 

Extra varv: virkas i V31 med F4 , Sm i främre maskbågen. 
 
V33: (F2)  Virka även detta varv i bakre maskbågen.  * 1st + 1lm,  hoppa över 1fm*  
(108 st + 108 lm) 

V34:(F2)  Sm om lm, *2hst om lm, 1 relhstF om st*  (216 hst + 108 relhstF) 

V35: (F2) Börja i en rel hst fr med 1 fm, *3lm, hoppa över 2hst, 1fm i nästa rel hst fr*  
(108 fm, 108x3lm) 

V36 - 37: (F2) Sm om 3lm *1fm om 3lm, 3lm, hoppa över fm*  (108 fm + 108 x 3lm) 

V38: (F2) Sm om 3lm *2hst om 3lm, 1 relhstF om fm* Tag av garnet! (108 relhstF + 216 hst)  

V39:(F3) Börja i en relhstF, *1 popcorn i relhstF, 3lm, hoppa över 2hst* Tag av garnet! 
 (108 popcorn + 108x3lm) 

V40:(F2) Varvet virkas både i V38 och V39! 
Börja i 1:a hst av 2 från V38. * 2 st, De 3 lm från föregående varv ligger fritt bakom st. 1relfmF om 
popcorn från föregående varv* (216 st + 108 relfmF) 

V41: (F2) virka fm i samtliga st, du hoppar över relfmF som virkades i popcorn. (216 fm) 

V42: (F3) Varvet virkas endast i relfmF som virkats i popocorn på V40.  
Börja i en relfmF  *1 relstF-2 lm-1 relstF, hoppa över 2 maskor, fortsätt i nästa relfmF*  
Tag av garnet! (216 relstF + 108x2lm) 

V43: (F2)Börja om 2lm, *5 st om 2lm, 1lm, hoppa över 2maskor, 1fm om nästa 2lm, 1lm, hoppa över 
2 maskor* Tag av garnet! ( 270 st, 108 lm, 54 fm) 

V44: (F3) Börja i 1:a st av 5, *5 relstB, 1lm, hoppa över lm, 1 relfmF om fm, 1lm, hoppa över lm*  
(270 relstB + 108 lm, 54 relfmF) 
 
V45: (F3) På detta varv kan Du ändra färg till F4, om detta görs Börja i 2:a  st av 5. 
*4 sm, hoppa över lm, om relfmF virkas följande: 1 relhstF-2lm-1 relhstF. Hoppa över lm, 1sm*  
Tag av garnet! (270 Sm + 108 relhstF + 54x2lm) 
 



 V46: (F2) Börja om 2lm, *virka följande om 2lm:  **1st- 1lm** totalt 5ggr.  
1 relfmB om 3:e relstb från V44. 1 lm, fortsätt om nästa 2lm* (270 St + 324 lm + 54 relfmB) 

V47: (F2) Sm till 1:a lm, * **2 hst om lm, 1 rel hst fram om st** 3ggr. 2hst om sista lm. Hoppa över 
sista st + lm, 1 rel fm fr om fm, hoppa över 1lm+ 1 st* (432 hst + 162 relhstF + 54 relfmF) 

 

Nu har vår vackra Queen börjat växa. Du kan stanna här eller så fortsätter vi med 24 varv till. 

 

 

 

 

 

 

Please! 
Respect that my designs are copyrighted. My designs belong to me, 

Elisabeth Laitila / @Lifestyle By Ella and I have all the rights to it. 
 

 

 



Del 3 
 

Börja del 3 från baksidan och på varv 41, varv 42-47 från del 2 kommer att ligga löst över del 3.   

V48: (F3)  Virka fm i samtliga maskor = (216 fm) 

V49: (F3) *1hst, 2lm, hoppa över 1fm* (108hst + 108x2lm) 
 
V50-53:  (F3) Sm runt 2lm, *1hst om lm, 2lm, hoppa över hst* (108hst + 108x2lm) 

Vänd nu arbetet och virka från rätsidan!  

V54:  (F3) Sm om 2 lm, *2hst om de 2lm, 1 relhstF om hst* (216 hst + 108 relhstF) 

V55 - 56:  (F3) Fm virkas i samtliga maskors bakre maskbåge (324 fm) 

Extra varv: virkas i V55 med F4 , Sm i främre maskbågen. 
 
V57: (F3)  Virka även detta varv i bakre maskbågen.  * 1st + 1lm,  hoppa över 1fm*  
(162 st + 162 lm) 

V58:(F3)  Sm om lm, *2hst om lm, 1 relhstF om st*  (324 hst + 162 relhstF) 

V59: (F3) Börja i en rel hst fr med 1 fm, *3lm, hoppa över 2hst, 1fm i nästa rel hst fr*  
(162 fm, 162x3lm) 

V60 - 61: (F3) Sm om 3lm *1fm om 3lm, 3lm, hoppa över fm*  (162 fm + 162 x 3lm) 

V62: (F3) Sm om 3lm *2hst om 3lm, 1 relhstF om fm* Tag av garnet! (162 relhstF + 324 hst)  

V63:(F1)Alternativt F4 
 Börja i en relhstF, *1 popcorn i relhstF, 3lm, hoppa över 2hst* Tag av garnet! 
 (162 popcorn + 162x3lm) 

V64:(F3) Varvet virkas både i V62 och V63! 
Börja i 1:a hst av 2 från V38. * 2 st, De 3 lm från föregående varv ligger fritt bakom st. 1relfmF om 
popcorn från föregående varv* (324 st + 162 relfmF) 

V65: (F3) virka fm i samtliga st, du hoppar över relfmF som virkades i popcorn. (324 fm) 

V66: (F1) Alternativ F4 
Varvet virkas endast i relfmF som virkats i popocorn på V64.  
Börja i en relfmF  *1 relstF-2 lm-1 relstF, hoppa över 2 maskor, fortsätt i nästa relfmF*  
Tag av garnet! (324 relstF + 162x2lm) 

V67: (F3)Börja om 2lm, *5 st om 2lm, 1lm, hoppa över 2maskor, 1fm om nästa 2lm, 1lm, hoppa över 
2 maskor* Tag av garnet! ( 405 st, 324 lm, 81 fm) 

V68: (F1) Alternativ F4 
Börja i 1:a st av 5, *5 relstB, 1lm, hoppa över lm, 1 relfmF om fm, 1lm, hoppa över lm*  
(405 relstB + 324 lm, 81 relfmF) 
 
V69: (F1) På detta varv kan Du ändra färg till F4, om detta görs Börja i 2:a  st av 5. 
*4 sm, hoppa över lm, om relfmF virkas följande: 1 relhstF-2lm-1 relhstF. Hoppa över lm, 1sm*  
Tag av garnet! (405 Sm + 162 relhstF + 81x2lm) 



 
 V70: (F3) Börja om 2lm, *virka följande om 2lm:  **1st- 1lm** totalt 5ggr.  
1 relfmB om 3:e st från V20. 1 lm, fortsätt om nästa 2lm* (405 St + 486 lm + 81 relfmB) 

V71: (F3) Sm till 1:a lm, * **2 hst om lm, 1 rel hst fram om st** 3ggr. 2hst om sista lm. Hoppa över 
sista st + lm, 1 rel fm fr om fm, hoppa över 1lm+ 1 st* (648 hst + 243 relhstF + 81 relfmF) 

 

 
 

En vacker queen är nu klar och kan pryda ditt hem <3, jag är tacksam om du vill visa din Queen för 
mig med att dela den på min Facebook: Lifestyle by Ella eller Instagram: @Lifestylebyella.se 
#Lifestylebyella 

  

 

Please! 
Respect that my designs are copyrighted. My designs belong to me, 

Elisabeth Laitila / @Lifestyle By Ella and I have all the rights to it. 
 

 
 
 

 

 

 



 


