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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jag har använt Catona ca 87 gram = ca 220 meter. 
Åtgång kan variera beroende på virk fastheten och även vilket garn du väljer att använda.  
Mönstret är skrivet efter att endast en färg använts.  
 
Virknål 3,5 
 
Storlek ca 37cm 
Jag har valt att inte blocka mitt arbete utan endast använt strykjärnet för att få ett mer kompakt 
resultat. 
 
Beskrivning av maskor 
Sm = Smygmaska 
Lm = Luftmaska 
Fm = Fast maska 
st = Stolpe 
Hst = Halv stolpe 
RelfmF= Relief fast maska fram 
RelhstF = Relief Halv stolpe fram 
Puff =  virkas med 3 omslag gör du följande 3ggr - omslag om nålen, stick ner nålen i angiven maska, 
hämta upp garn, gör ett nytt omslag om nålen. Du har nu 7 öglor totalt på nålen. Hämta garn och dra 
igenom samtliga öglor, lås puff med 1lm. 
Picot = virkas med 2lm, 1sm i 1:a lm. 

*_* = Upprepas hela varvet 
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv 

Varje varv avslutas med sm i 1:a maskan på varvet. 

 

 

4lm sluts till en ring med 1 sm i första lm. 
 
V1. Om de 4 lm virkas 12 hst. 
(12 hst) 
 
V2. *1 relhstF om hst, 1fm i utrymmet mellan hst* 
(12 relhstF, 12 fm) 
 
V3. *1puff, 1lm* Notera att du inte hoppas över någon maska, varvet virkas i varje maska. 
(24 puff, 24 lm) 
 
V4. *1 relfmF om puff, 1fm om lm*’ 
(24 relfmF, 24 fm) 
 
V5. Varvet virkas endast i bakre maskbågen 
1 fm i varje maska. 
(48 fm) 
 
 



V6. *1 puff, 1st i nästa maska* 
(24 puff, 24 st) 
 
V7. *1 relfmF om puff, 2fm i st* 
(24 relfmF, 48 fm) 
 
V8. Varvet virkas endast i bakre maskbågen 
1 fm i varje maska. 
( 72 fm) 
 
V9. *1 puff, 1st i nästa maska* 
(36 puff, 36 st = 72 maskor) 
 
V10. *1 relfmF, 1fm i st, 1 relfmF, 2 fm i st* 
(36 relfmF, 54 fm) 
 
V11. Varvet virkas endast i bakre maskbågen 
1 fm i varje maska. 
(90 fm)  
 
V12. *1 puff, 1st i nästa maska* 
( 45 puff, 45 st) 
 
V13.  *1 relfmF, 1fm i st, 1 relfmF, 2 fm i st* efter 22 ökningar återstår endast 2 maskor, virka 1 fm i 
varje maska.  
( 45 relfmF, 67 fm) 
 
V14. Varvet virkas endast i bakre maskbågen 
1 fm i varje maska. 
(112 fm) 
 
V15.  *1 puff, 1st i nästa maska* 
(56 puff, 56 st) 
 
V16. *1 relfmF, 1fm i st, 1 relfmF, 2 fm i st* 
(56 relfmF, 84 fm) 
 
V17. Varvet virkas endast i bakre maskbågen 
1 fm i varje maska. 
(140 fm) 
 
V18.  *1 puff, 1st i nästa maska* 
(70 puff, 70 st) 
 
V19. Virka 1 fm i varje maska. 
(140 fm) 
 
 



Bård runt arbetet 
 
V20. 1fm, 3lm, *hoppa över 2 maskor, 1fm, 3lm* 
(70 fm, 70x3 lm) 
 
V21. sm om 3lm. *Om 3lm virkas följande: **1hst-1lm**4ggr, 1hst, hoppa över fm. 1fm om nästa 
3lm, hoppa över fm* 
(35 fm, 175 hst, 140lm) 
 
V22. sm om lm. *om lm virkas 1fm, hoppa över hst, 2fm om nästa lm, hoppa över hst, 2fm om lm, 
hoppa över hst, 1fm om sista lm. hoppa över 5:e hst, 1 relfmF om fm, hoppa över nästa hst*’ 
(210 fm, 35 relfmF) 
 
V23. Varvet virkas endast i bakre maskbågen. 
*6 fm, hoppa över relfmF* 
(210 fm) 
 
V24. sm fram till 3:e fm, *2fm, 8lm, hoppa över 4 maskor* 
( 35x8lm, 70fm) 
 
V25. sm till 8lm. * 6st om de 8lm, 2 st tills, virkas med 1:a st om pågående 8 lm samt 2:a st i nästa 
8lm. Du hoppar över de 2fm. *  
( 210 st, 35 x 2st tills. ) 
 
V26. sm till 2:a st. 2 relhstF, i utrymmet innan nästa st virkas 1hst-picot-1hst. 2 relhstF. Hoppa över 1 
st, 1 relfmF om 2 st tills, hoppa över 1 st* 
(35 picot, 70 hst, 140 relhstF, 35 relfmF) 
 

 
 
 

 



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

 
Feel free to share your work on your social media. Do not forget to tag me 

#lifestylebyella and #Justamandala 
 

 
 


