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Nål: 3,0 och 2,5 

Färdig storlek: Lagom med innerkudde 45 x 45 cm 

 

Garn: Scheepjes Sunkissed från Favoritgarner.se 

Färg 1: 01 Rockpool 3 nystan 

Färg 2: 14 Cherry Ice 2 nystan 

Färg 3: 14 Spearmint Green 1 nystan 

Färg 4: 15 Noonday Sun 1 nystan 

Färg 5: 12 Beach Hut Orange 1 nystan 

Färg 6: 11 Peach Ice 1 nystan  

 

Förkortningar: 

Hö – hoppa över 

Fm – fast maska 

Lm – luftmaska 

St – stolpe 

M – maska 

Lmb - luftmaskbåge 

Mb - maskbåge 

Sm - smygmaska 

Dst – dubbelstolpe 

Hst – halvstolpe 

Rel st fr – Reliefstolpe framifrån 

Rel 3dst fr – Relief tredubbelstolpe (3 omslag på nålen) framifrån 

rel fm fr – relief fast maska  framifrån 

 

3 hst tills – Virka 3 hst tillsammans. Gör 1 omslag, stick nålen i m och hämta tråden, *gör 1 omslag, 

stick nålen i nästa m och hämta tråden*, upprepa ** totalt 2 gånger, gör 1 omslag och dra omslaget 

genom alla 7 m på nålen  
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3dst tills – 3 dst tillsammans, Virka 3 dst, men gör inte sista genomdraget på dst utan behåll m på 

nålen, omslag och dra garnet genom alla maskorna på nålen.  

 

Rel.puffmaska fr – Reliefpuffmaska framifrån. Gör ett omslag om nålen, stick nålen från höger till 

vänster runt st på förra varvet, gör omslag och dra igenom, upprepa 3 ggr till (9 m på nålen), Gör ett 

omslag och dra igenom 8 m. Gör ett nytt omslag och dra igenom de båda m på nålen. 

 

 

Fäbodruta  

Av denna ruta ska du göra 9 st. 

 

Tips: 

När du ska börja ett varv med 

 St -  välj stående eller sm + 3 lm 

Fm – välj stående eller sm + 1 lm 

Hst – välj stående eller sm + 2 lm 

Dst – välj stående eller sm + 4 lm 

 
Varv 5 och 7 görs med samma färg på samtliga rutor, jag har använt färg 3. När det står i mönstret 

att du ska klippa av tråden så ska nästa varv börja med en ny färg. Du kan variera färgerna som du 

vill, men jag har valt att göra följande 3 färgkombinationer: 

 

1: varv 1: färg 5, varv 2: färg 4, varv 3: färg 6, varv 4: färg 2, varv 5: färg 3, varv 6: färg 5, varv 7: 

färg 3, varv 8: färg 4, varv 9: färg 1 

2: varv 1: färg 6, varv 2: färg 2, varv 3: färg 5, varv 4: färg 4, varv 5: färg 3, varv 6: färg 6, varv 7: 

färg 3, varv 8: färg 2, varv 9: färg 1 

3: varv 1: färg 4, varv 2: färg 6, varv 3: färg 2, varv 4: färg 5, varv 5: färg 3, varv 6: färg 4, varv 7: 

färg 3, varv 8: färg 6, varv 9: färg 1 

 

Om du tittar noga på bilden på kudden så kan du se att jag har varierat färgerna inom de tre 

kombinationerna också. Det gör man som man vill. 

 

Gör en magisk ring 

 

Varv 1  

3 lm (räknas som första st), 11 st om ringen, sm i 3:e lm. Klipp av tråden.  (12 st) 

 

Varv 2 

2 st i bakre mb på ngn stolpe, * rel st fr om nästa st, 2 st i bakre mb på nästa st, upprepa från * varvet 

ut och efter sista rel st fr, avsluta med sm i första st Klipp av tråden. ( 6 rel st fr, 12 st) 

 

Varv 3 

3 st i bakre mb på ngn  rel st fr,* 2 lm, 3 dst tills i främre mb på st från varv 1 till vänster om rel st, 2 

lm, 3 st i  bakre mb på nästa rel st, upprepa från * varvet ut och efter sista 3 dst tills, avsluta med sm i 

första st. Klipp av tråden. (6 grupper av 3 dst tills och 6 grupper av 3 st). 

 

Varv 4 

*2 fm i bakre mb på 3dst tills, fm om nästa lmb, rel 3dst fr om rel st från varv 2 till vänster, fm om 

samma lmb, fm i bakre mb på den mittersta av de 3 st, fm om nästa lmb, rel 3dst om samma rel st som 

tidigare, fm om samma lmb, upprepa från * varvet ut och efter sista fm om lmb, avsluta med sm i 

första fm. Klipp av tråden. (12 stycken rel3dst och 42 fm) 
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Varv 5 

Färg 3 

Fm i bakre mb på alla m. Avsluta med sm i första fm. Klipp av tråden. Du har 54 m. Se bild 5 

  

Varv 6 

Alla m virkas i bakre mb.  

2 fm i första m, 1 fm i var och en av följande 25 m, 2 fm i nästa m, 1 fm i var och en av följande m, 

avsluta med en sm i första fm (56 fm). Se bild 6 

 

Varv 7  

Färg 3 

Alla m görs i bakre mb om inte annat anges. 

Hst i fm ovanför rel 3dst (se bild 7), hst i nästa m, * 3 3dst tills i främre mb på mittersta fm från varv 4 

(se bild 8), 2 lm, 3 3dst tills i samma m, hö 3 fm på varv 6, 1 hst i var och en av följande 2 m, 1 fm i 

var och en av följande 7 m, 1 hst i var och en av  följande 2 m, upprepa från * (se bild  9) varvet ut,  

men sista gången du gör 7 fm,  avsluta med sm i första hst. Klipp av tråden. (8 stycken 3dst tills, 16 

hst, 28 fm och 4 lmb) Se bild 10. 

 



  
 

                                             Copyright Ellinor Widéen / Frostvirka 2018   

 

                    
Varv 8 
*Stick in nålen genom öppningen mellan två gröna blad och gör 2 dst + 2 lm + 2 dst i den mittersta 

fm från varv 6 (bild 11), hst i 3 dst tills (bild 12), 1 hst i bakre mb på var och en av följande 2 hst, st i  

främre mb på fm på varv 6 snett till vänster (bild 13), hö 1 fm på varv 7, fm i bakre mb på nästa fm, 1 

st i främre mb på var och en av följande 3 fm från varv 6 snett till vänster, hö 3 fm på varv 7, fm i 

bakre mb på nästa fm, st i främre mb på fm från varv 6 snett till vänster, hö 1 fm på varv 7, 1 hst i 

bakre mb på var och en av följande 2 hst, hst i 3dst tills (bild 14), upprepa från * varvet runt och 

avsluta med sm i första dst. (16 dst, 24 hst, 8 fm, 20 st och 4 lmb). Se bild 15 
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Varv 9 

Färg 1 

*2 dst +  1 lm + 2 dst om lmb,1 st i var och en av följande 2 dst, 1 hst i var och en av följande 3 hst, 

fm i st, fm i fm, rel fm fr om st, fm i nästa st, rel fm fr om nästa st, fm i fm , fm i st, 1 hst i var och en 

av följande 3 hst, 1 st och var och av följande 2 dst,  upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i 

första dst. (16 dst, 16 st, 24 hst, 8 rel fm fr, 16 fm och 4 lmb) 

 

 
 

Bubbelruta 

Gör 4 stycken av denna ruta, använd färg 1. 

 

 
Lägg upp 21 lm. 

  

Varv 1 

Fm i 2 a lm från nålen, fm i  varje m varvet ut. Vänd. (20 fm) 

 

Varv 2 

3 lm ( räknas som första st)  st i var och en av följande m. Vänd. (20 st) 

 

Varv 3 

3 lm ( räknas som första st), st i nästa m,* rel puff maska fr om nästa st, 1 st i var och en av följande 2 

st, upprepa från  * varvet ut. Vänd (6 puffar, 14 st) 
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Upprepa varv 2 och 3 tills du har 6 rader med puffar, avsluta med varv 3. Klipp av tråden. 

 

Virka ett varv med fm  från rätsidan runt hela rutan, 2 fm i varje hörn. (22 fm på varje sida) 

Klipp av tråden och fäst.  

 

Halvruta  

  
Färg 1 OBS: Använd virknål 2,5 till dessa rutor. Gör 8 stycken. 

 
Rutan virkas fram och tillbaka, vänd efter varje varv. De 3 inledande lm på varje varv räknas som en 

st. 

 
Lägg upp 4 lm, slut dem till en ring med en sm i första lm. 

 

Varv 1 
I ringen virkas 3 lm, 3 st, 2  lm, 4 st. Totalt 8 st. 

 

Varv 2  
3 lm, st i samma st, 1 st i var och en av följande 3 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb, 1 st i var och en av 

följande 4 st, i sista st virkas även en dst. Totalt 13 st och en dst. 

 

Varv 3 – 6  
Som varv 2, men för varje varv ökar antalet st med 6. 

Varv 3: 19 st och en dst  Varv 4: 25 st och en dst  Varv 5: 31 st och en dst Varv 6: 37 st och en dst 
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Varv 7 

1 lm, fm i första st, fm i var och en av följande 18 st, 2 fm + 2 lm + 2 fm om 2-lmb, 1 fm i var och en 

av följande st. 1 lm, fortsätt att fördela 21 fm på triangelns tredje sida. Avsluta med sm i första fm. 

Klipp av tråden. 

 

Gör ytterligare 4 halva rutor, men på dessa gör du bara 2 fm om 2- lmb på sista varvet, i stället för 2 

fm + 2 lm + 2 fm. Dessa 4 halvrutor placerar du i hörnen på kudden, de åtta första halvrutorna placeras 

mellan hörnen. 

 

Virka eller sy ihop alla rutor på följande vis: 

             
Virka ihop alla rutor med färg 1. Virka ihop långa remsor. Börja uppe i vänstra hörnet och virka ihop 

de tre rutorna som är markerade med rött, till en remsa. Färgerna visar de ställen där 

sammanfogningarna ska göras. Gör en ny remsa av de 5 rutorna som är markerade med gult. Fortsätt 

på följande vis med övriga rader. När alla remsor är klara, sammanfoga remsorna på de ställen som är 

markerat med brunt tills du har en stor kvadrat.                

 

Gör ett varv med fm runt den stora kvadraten av ihopvirkade rutor. Där 3 rutor möts (se cirklarna på 

bilden) gör 3 hst tills (räknas som en fm). Totalt 87 fm per sida. Framstycket kan se vågigt ut just där 

rutorna möts, men det rättar till sig när du virkar ihop fram- och bakstycke.  

 

Bakstycke i mossvirkning: 

Virkas fram och tillbaka, vänd efter varje varv. Jag använder en lm (vändmaska) vid varje vändning, 

den räknas inte med. Vid byte av färg börjar jag men stående fm med den nya färgen, men det går lika 

bra med en sm + 1 lm. Vartannat färgbyte ska hela tiden vara med färg 2. Titta på bilden nedan hur 

färgbytena ska vara. 

 

Lägg upp 88 lm med färg 1.  

Varv 1  
Fm i andra lm från nålen, lm, hö 1 m, fm i nästa m, *lm, hö 1 m, fm i nästa m, upprepa från * varvet 

ut. Vänd.  
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Varv 2 

Lm, fm i första fm och om lmb, *1 lm hö fm, fm om nästa 1-lmb, upprepa från * och avsluta med fm i 

sista fm. Klipp av tråden. 

 

Varv 3 

Med färg 2, fm i första fm, *1 lm, hö fm, fm om nästa 1-lmb, upprepa från * och avsluta med fm i sista 

fm. Vänd. 

               

Upprepa varv 2 och 3 tills du har gjort 52 färgbyten i mossvirkning, avsluta sedan med två varv i färg 

1. Fäst alla trådar.  

 

Virka 3 varv, fram och tillbaka, med fasta maskor på båda sidor som saknar svart (kallar dem i 

fortsättningen för de lodräta sidorna). Fördela 88 fasta maskor på vardera sida. 

 

Virka ett varv med st runt hela bakstycket, öka så att du har 89 st på varje sida. 

 

Virka ett bubbelvarv runt hela bakstycket på samma sätt som varv 3 på bubbelrutan (3 lm (räknas som 

första st), st i nästa m, * rel puff maska fr om nästa st, 1 st i var och en av följande 2 st) 

 

Avslutande varv:  Gör ett sista varv med bara stolpar på de båda lodräta sidorna (1 st i varje m), och 

bara fm på de vågräta sidorna (men första och sista m ska vara hst på de vågräta sidorna). Blocka 

bakstycket så att det får samma storlek som framstycket. 

 

   
Virka ihop fram- och bakstycke, avigsidorna mot varandra, med hjälp av fm i bakre mb. Kom ihåg att 

stoppa in en innerkudde när du har en sida kvar att virka ihop. Jag avslutade med att göra fyra rejäla 

tofsar till min kudde i färg 2 och satte fast i varje hörn på kudden. 

 

• Mönstret eller bilderna får endast användas i privat bruk, de får ej kopieras, delas eller 

publiceras någon annanstans. 

• Om du lägger upp bilder någonstans efter något du har skapat efter mina mönster, vill 

jag gärna att du hänvisar till mig som mönsterskapare och till min blogg. 

• Tagga gärna dina bilder med #frostvirka #fäbodkudde och #dalecarliacushion så att 

jag kan ta del av den. 
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xxx Frostvirka/Ellinor 
 


