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Grytunderlägg Dinner for two – design Ellinor Widéen Frostvirka 

 

Garn: 3 nystan Katia Capri från favoritgarner.se räcker till att klä in 2 korkunderlägg med diametern 
22 cm 

Nål: 3,0 

Tips:  

• Tänk på att grytunderlägget ska sitta tight kring korkunderlägget. Därför ska din virkning inte 
vara helt slät utan den kommer börja ”böja sig” på de sista varven. 

• 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. 

mailto:frostvirka@gmail.com
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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, 
 

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 A *(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 B *(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, (4 st i bakre mb på fm, hö 2 st, fm i bakre mb på st, hö 2 st) upprepas varvet runt, sm 
i st. 24 stycken 4st-grupper, 24 fm 

Varv 11: Färg A (1 st i var och en av 4 st, hö fm) upprepas varvet runt, sm i st. 96 st 

Varv 12: Färg A, 1 st i varje m varvet runt, sm i första st. 96 st 

Varv 13 - 14: Färg A, 1 fm i varje m varvet runt. Spara en ganska lång ände efter sista varvet. 
 
OBS, om du virkar hårt och känner att virkningen blir för litet (för kort) för att komma över kanten på 

ditt underlägg så fortsätter du bara att virka fler av det sista varvet med fm tills det passar. 

 
Fäst alla trådar. Trä över virkningen över ditt grytunderlägg och använd din långa ände att dra åt 
grytunderlägget ytterligare om det behövs. 
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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 
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Jag har även gjort en mindre variant till ett korkunderlägg med diametern 18 cm. Men, till den har jag 

använt 4 olika färger restgarner så färg A-C stämmer inte med fotot. 

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 B (dstpop i pop, lm, hö lmb, dstpop i pop, lm, hö lmb, dstpop i pop, lm, dstpop om lmb, 
lm) upprepas varvet runt, sm i dstpop. 24 dstpop, 24 lmb 

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

Varv 6: Färg C, som varv 5 men parentesen upprepas 4 ggr. 36 dstpop, 36 lmb 

Varv 7: Färg A, (5 st om lmb, hö dstpop, fm om lmb, hö dstpop) upprepas varvet runt, sm i st. 18 
stycken 5st-grupper, 18 fm 

Varv 8: Färg B, (4 st i bakre mb på fm, hö 2 st, fm i bakre mb, hö 2 st) upprepas varvet runt, sm i st. 18 
stycken 4st-grupper, 18 fm 

Varv 9: Färg A (1 st i var och en av 4 st, hö fm) upprepas varvet runt, sm i st. 72 st 

Varv 10: Färg A, 1 st i varje m varvet runt, sm i st. 72 st 

Varv 11 - 12: Färg A, 1 fm i varje m varvet runt. 72 fm. Spara en ganska lång ände efter sista varvet. 

 


