
                                                                 
 

www.frostvirka.com     ♥ ♥ ♥     www.favoritgarner.se     ♥ ♥ ♥     www.gicona.com 

© Copyright Gicona AB 2021 i samarbete med Favoritgarner och Frostvirka. Alla rättigheter 

förbehållna. Reproduktion och publicering av detta mönster är inte tillåtet. Använd gärna hashtags:  

#frostvirka #favoritgarner #gicona 

 

Grytlapp Fikadags – design av Frostvirka Ellinor Widéen  

Garn: 3 nystan Katia Capri från favoritgarner.se räcker till två grytlappar (virkfastheten påverkar 
garnåtgången) 

Nål: 3,0 

Storlek: ca 22 cm i diameter 

Tips:  

• Det som står inom parentes ska göras så många gånger som anges direkt efter parentesen 
t.ex. x 4. 

• Om du fortsätter med samma färg som tidigare varv så görs den första st på det nya varvet 
av 3 lm. 

• Om du har frågor angående mönstret, välkommen att höra av dig till frostvirka@gmail.com 

 

Förkortningar: 
M - maska 
Fm – fast maska 
Lm – luftmaska  
Sm – smygmaska  
Mb – maskbåge  
Lmb – luftmaskbåge 
St – stolpe 
Dst - dubbelstolpe 
Hö – hoppa över 
Pop – popcorn, virka 4 st i samma m (eller om lmb), Tag ur nålen ur öglan efter sista st, stick nålen 
genom den 1:a st (genom båda mb) och tillbaka i öglan på 4:e st och dra sen tråden genom båda mb. 
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Dstpop - dubbelstolpepopcorn, virka 4 dst i samma m (eller om lmb), Tag ur nålen ur öglan efter sista 
dst, stick nålen genom den 1:a st (genom båda mb) och tillbaka i öglan på 4:e dst och dra sen tråden 
genom båda mb. 
 

Framsida 

Varv 1: Färg A Gör en magisk ring, om ringen virkas 6 pop med 3 lm mellan varje, sm i första pop. 
Första st görs av 3 lm. 6 pop, 6 lmb 

Varv 2: Färg A (pop i pop, lm, pop om lmb, lm) upprepas varvet runt, sm i pop. 12 pop, 12 lmb 

Varv 3: Färg A (pop i pop, lm, hö lmb, pop i pop, lm, pop om lmb, lm) upprepas varvet runt, sm i pop. 
18 pop, 18 lmb 

Varv 4: Färg A (pop i pop, lm, hö lmb, pop i pop, lm, hö lmb, pop i pop, lm, pop om lmb, lm) upprepas 
varvet runt, sm i pop. 24 pop, 24 lmb 

Varv 5: Färg B *(pop i pop, lm, hö lmb) x 3, pop i pop, lm, pop om lmb, lm, upprepa från* varvet runt, 
sm i pop. 30 pop, 30 lmb 

Varv 6: Färg C *(dstpop i pop, lm, hö lmb) x 4, dstpop i pop, lm, dstpop om lmb, lm, upprepa från * 
varvet runt, sm i dstpop. 36 dstpop, 36 lmb 

Varv 7: Färg C, som varv 6 men parentesen upprepas 5 ggr och dstpop görs i dstpop istället för i pop. 
42 dstpop, 42 lmb 

Varv 8: Färg C, som varv 7 men parentesen upprepas 6 ggr. 48 dstpop, 48 lmb 

Varv 9: Färg A, (5 st om lmb, hö dstpop, fm om lmb, hö dstpop) upprepas varvet runt, sm i st. 24 
stycken 5st-grupper, 24 fm 

Varv 10: Färg B, (5 st i fm, hö 2 st, fm i st, hö 2 st) upprepas varvet runt, sm i st. 24 stycken 5st-
grupper, 24 fm 
 
Fäst alla trådar. Om det behövs, blocka framsidan så att den blir alldeles slät. 
 

Baksida – i valfri färg 

Varv 1: Gör en magisk ring, om ringen virkas 12 st. Första st görs av 3 lm. 12 st 

Varv 2: 2 st i varje st varvet runt. 24 st 

Varv 3: (st, 2 st i samma m) upprepas varvet runt.  36 st 

Varv 4: (st, st, 2 st i samma m) upprepas varvet runt. 48 st 

Varv 5: (1 st i var en av de tre första st, 2 st i samma m) upprepas varvet runt. 60 st 

Varv 6: (1 st i var en av de fyra första st, 2 st i samma m) upprepas varvet runt. 72 st 

Varv 7: (1 st i var en av de fem första st, 2 st i samma m) upprepas varvet runt. 84 st 

Varv 8: (1 st i var en av de 6 första st, 2 st i samma m) upprepas varvet runt. 96 st 

Varv 9: (1 st i var en av de 7 första st, 2 st i samma m) upprepas varvet runt. 108 st 

Varv 10: (1 st i var en av de 8 första st, 2 st i samma m) upprepas varvet runt. 120 st 

Varv 11: (1 st i var en av 4 st, 2 st i samma m) upprepas varvet runt. 144 st 

 

Fäst trådarna. 
 

Ihopvirkning 
Lägg framsida och baksida med avigsidorna mot varandra. Du ska ha framsidan mot dig. Virka hela 
varvet genom båda delarna. 
(fm + 2 lm + fm i fm, 1 sm genom var och en av följande 5 st) upprepas varvet runt, men i en av fm 
virkas en hängare genom att virka fm + 20 lm + fm istället för fm + 2 lm + fm. Fäst trådarna. 
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Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona. 

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

Använd gärna hashtag #frostvirka om du virkat mönstret och postar bilder i sociala medier. 

Facebook & Instagram: @frostvirka 

 
 


