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           Luvhalsduk  

Design by Frostvirka Ellinor Widéen @frostvirka frostvirka.com frostvirka@gmail.com 

Garn: 4 nystan Velvet Fine från Favoritgarner, i två olika färger, två av varje färg. 

Nål: 4,5 och 4,0 

Storlek: Halsdukens längd 156 cm. 

Förkortningar: 

m – maska 

mb - maskbåge 

lm – luftmaska 

fm – fast maska 

st – stolpe 

hö – hoppa över 

rel st fr – reliefstolpe framifrån 

rel st bak – reliefstolpe bakifrån 

rel fm fr – relief fast maska framifrån 

rel fm bak – relief fast maska bakifrån 

 

Tips 

• När ett nytt varv börjar med en fm, gör en stående fm, eller sm + 1 lm. 

• När det står “klipp av tråden” börjar nästa varv med en ny färg. 
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• Om du har frågor angående mönstret, välkommen att höra av dig till frostvirka@gmail.com. 

 

 

Med nål 4,5, lägg upp 260 lm med färg 1.  

Varv 1 färg 1 

1 fm i andra lm från nålen, 1 fm i varje m varvet ut. Klipp av tråden. 

Varv 2 färg 2 Virkas från rätsidan. 

Fm + st i första m, *hö m, fm + st i nästa m, upprepa från * varvet ut men i sista m görs endast 1 fm. 

Vänd. 

Varv 3 färg 2 

Lm (vändmaska), fm + st i första fm, *hö nästa st, fm + st i nästa fm, upprepa från * varvet ut men i 

sista m görs endast 1 fm. Vänd. Klipp av tråden. 

Varv 4 färg 1 Virkas från rätsidan. 

1 fm i bakre mb på varje m varvet ut. Klipp av tråden, 

Varv 5 färg 2 Virkas från rätsidan. 

1 fm i bakre mb på varje m varvet ut. Klipp av tråden.  

Varv 6 färg 1 Virkas från rätsidan. 

1 fm i bakre mb på varje m varvet ut. Klipp av tråden.  

• Upprepa varv 2 – 6 totalt 4 gånger. 

• Gör varv 2 – 3. 

• Avsluta med 1 varv med fm i varje m, från rätsidan, med färg 1. Bild 1 
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Huva 

Lägg upp 117 lm med färg 1. 

Varv 1  

Fm i andra lm från nålen, fm i varje m varvet ut. Vänd. 

Varv 2 

Lm (vändmaska), fm i varje m varvet ut. Vänd. 

• Upprepa varv 2 tills arbetet mäter 18 cm. 

• Med färg 2, fortsätt upprepa varv 2 tills du har ca 7 cm med färg 2. 

 

Resår: Byt till virknål 4,0 

Varv 1 Virkas från rätsidan 

3 lm (räknas som st), 1 st i varje m varvet ut, vänd. 

Varv 2 

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

om var och en av följande 2 st, upprepa från * varvet ut. Vänd. 

Varv 3 Kontrollera noga så att det blir rel fm fr om de upphöjda rels st, och rel fm bak om de 

nedsänkta rel st, annars blir det ingen resår.  
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Lm, rel fm bak om nästa m, *1 rel fm fr om var och en av följande 2 rel st, 1 rel fm bak om följande 2 

m, upprepa från * varvet ut. Klipp av tråden. Bild 2 och 3. 

• Vik luvan på hälften, och sy ihop från avigsidan. Bild 4. 

• Fäst alla trådar. 

• Virka 84 fm med färg 1 längst ner på luvan (från rätsidan), på den delen som ska virkas ihop 

med halsduken. Jag fördelade de 84 fm så att det blev 15 fm på vardera yttre lila del på huvan, 

och 54 fm på den mittersta grå delen. Bild 5. 

• Sy ihop luvan med halsduken. Börja att sy fast i den 88:e fm på halsduken. Lägg delarna mot 

varandra och sy ihop. Bild 6. 

• Klipp fransar och knyt fast i båda ändarna av halsduken. Jag knöt fast 3 trådar i varje frans, 6 

fransar på varje sida. Knyt in dina avklippta trådar i fransarna på samma gång. 

 

Färdig att användas! Om du virkar en luvhalsduk och lägger upp bilder i sociala medier, så blir jag 

så glad om du vill hänvisa till mitt mönster och tagga bilderna med #frostvirka ❤️ 

Kram Ellinor  



  
 

Ellinor Widéen  |  @frostvirka  |  frostvirka.com  |  frostvirka@gmail.com 

 

© Copyright Frostvirka 2019. Frostvirka i samarbete med www.favoritgarner.se. Alla rättigheter 

förbehållna. Reproduktion och publicering av mönster och material utan medgivande är inte tillåtet. Vid 

publicering av bilder i sociala medier, vänligen använd  #frostvirka #frostvirkaluvhalsduk #favoritgarner 

 
 
 

 


