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 Zick-Zack Frostvirka Temperaturfilt 2019             

Garn: Viking Björk från Favoritgarner i 21 olika nyanser.                                                                 

Nål: 3,0 Jag virkar medel, mot hårt.                                                                                               

Storlek: Ca 140 – 150 cm bred beroende på hur hårt man virkar. Längd (om temperaturfilt) ca 220 – 

230 cm. 

Förkortningar:                        

hö – hoppa över                        

ggr – gånger                                                

lm – luftmaska                                              

fm – fast maska                                             

lmb – luftmaskbåge 
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2lmb – luftmaskbåge som består av 2 lm.                                                

2 fm tills – 2 fasta maskor virkas tillsammans. Jag gör en ögla på tråden stoppar in nålen i öglan, drar 

upp tråden genom angiven m så att jag har två m på nålen, men gör inte genomdraget på den fasta m, 

dra upp en tråd genom nästa m, omslag, och dra garnet genom alla 3 m på nålen bild 1 – 2. 

Tips: 

• Klipp av tråden efter varje varv. På min förra filt virkade jag direkt in ändarna på följande 

varv för att slippa ha kvar trådar att fästa. Den här gången vill jag ha fransar på sidorna och 

kommer därför spara alla ändar i lagom längd. 

• Alla varv virkas från rätsidan. 

• Om du gör en temperaturfilt, virka ett varv per dag. 

• Använd gärna markörer när du lägger upp dina lm. Jag satte markör efter var hundrade maska. 

Det är så lätt att tappa bort sig i räkningen annars. 

• Om du ändå har en maska för lite i slutet av varv 1, gör en extra fm i någon av varvets sista 

maskor. Om du har en för mycket, strunta i att göra 2 fm i den sista maskan på varv 1. Det 

kommer inte att synas sen och så kommer antalet maskor att stämma för dig när du virkar 

vidare. 

• Om du har några frågor om mönstret, kontakta mig gärna på frostvirka@gmail.com så svarar 

jag så fort jag kan. 

 

Lägg upp 409 lm. Klipp av tråden. Man kan naturligtvis vända och virka tillbaka, men då är det lätt att 

tappa bort sig med ev. vändmaska så jag har valt att klippa av tråden istället. 

Varv 1                                                  

2 fm tills, *8 fm, fm + 2 lm + fm i nästa m bild 3, 8 fm, hö 2 m bild 4, upprepa från * varvet ut, 7 fm, 2 

fm i sista m. 
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Varv 2 – 3                                                  

2 fm tills, *8 fm, fm + 2 lm + fm om 2lmb, 8 fm bild 5, hö 2 m, upprepa från * varvet ut, 7 fm, 2 fm i 

sista m. 

 

Varv 4                                                  

2 fm tills, fm i nästa m, *(lm, hö m, fm i nästa m) 3 ggr, lm, hö m, fm + 2 lm, + fm om 2lmb bild 6, 
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(lm, hö m, fm) 4 ggr, hö 2 m, fm bild 7, upprepa från * varvet ut, (lm, hö m, fm) 2 ggr, lm, hö fm, fm, 

2 fm i sista m bild 8. 

Varv 5 – 6                                                  

2 fm tills, fm om lmb, *(lm, hö fm, fm om lmb) 3 ggr, lm hö m, fm + 2 lm + fm om 2lmb bild 9, (lm, 

hö fm, fm om lmb) 4 ggr, hö 2 m, fm om lmb, upprepa från * varvet ut, (lm, hö fm, fm om lmb) 2 ggr, 

lm, hö fm, fm, 2 fm i sista m bild 10. 

 

Varv 7                                                  

2 fm tills bild 11, *(fm om lmb, fm i fm) 4 ggr bild 12, fm + 2 lm + fm om 2lmb, (fm i fm, fm om 

lmb) 4 ggr, hö 2 m, upprepa från * varvet ut, (fm om lmb, fm i fm)3 ggr, fm, 2 fm i sista m bild 13. 
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Upprepa sedan varv 2 – 7 under resten av året. Det är hela tiden 3 varv med fm genom båda mb, följt 

av 3 varv med mossvirkning, 3 varv fm o.s.v. 
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Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona. 

När du tvättar dina alster, följ alltid garnets tvättråd och undvik sköljmedel. 

Det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada om du använder följande 

taggar och länkar när du postar bilder från detta mönster. Då kommer vi också hitta dina fina varianter. 

Länk till mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com                                    

Hashtag: #frostvirka #zickzackfrostvirka                                     

Facebook & Instagram: @frostvirka 

Länk garnbutik med garnpaket inklusive mönster:                 

www.favoritgarner.se                                                                  

Länk till mönsterbank & portal för virkat & stickat:                        

www.gicona.com                                                         

Hashtags: #favoritgarner  #gicona                                      

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 

http://www.frostvirka.com/
http://www.favoritgarner.se/
http://www.gicona.com/

