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Mössa Höstbris - Design Ellinor Widéen Frostvirka 

Garn: Arwetta Classic Filocana från Favoritgarner.se (80 % merinoull, 20 % nylon) 1 nystan x 4 färger. 
Färg A 140, färg B 813, färg C 101 och färg D 955. Garnåtgång färg A: ca 19 g, B: 28 g, C: 7 g, D: 2 g 

Nål: 3,0 till resårdelen på mössan (varv 1 - 9), 2,5 till resten av mössan. Om du virkar hårt kan du 
använda 3,0 till hela mössan. 

Storlek: Vuxenstorlek. Vill du ha en mindre mössa, minska uppläggningsmaskorna med 4 lm, vill du 
ha en större, öka med 4 lm. Vill du ha större eller mindre mössa än så, öka eller minska maskantalet 
med 8, 12, 16 m o.s.v. (delbart med 4). Tänk på att det angivna maskantalet som finns på vissa varv 
kommer påverkas. Pröva mössan efter ett par varv så att storleken känns rätt. 
 
Om du har frågor angående mönstret, välkommen att höra av dig till frostvirka@gmail.com 

 

Förkortningar: 

Fm – fast maska 
Lm – luftmaska  
Sm – smygmaska  
Lst – lång stolpe som görs med nedtag två varv längre ner. 
Mb – maskbåge  
St – stolpe 
Hst – halvstolpe 
Relief st fr – reliefstolpe framifrån 
Hö – hoppa över 
 

mailto:frostvirka@gmail.com
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Med nål 3,0, lägg upp 128 lm med färg A och slut till en ring med en sm i den första lm.  
 

Varv 1: 3 lm (räknas som första st). 1 st i varje lm varvet ut, sm i i första st. 128 st 
OBS: Pröva så att storleken känns okej innan du fortsätter. 

Varv 2: 3 lm (räknas som första st), 1 st i följande m, 1 relief st fr om var och en av följande 2 st, (1 st i 
var och en av följande 2 st, 1 relief st fr om var och en av följande 2 st) upprepas varvet runt, sm i 
första st. 

 

Varv 3 – 9: 3 lm (räknas som första st), 1 st i följande st, 1 relief st fr om var och en av följande 2 
relief st, (1 st i var och en av följande 2 st, 1 reliefstolpe fr om var och en av följande 2 relief st) 
upprepas varvet runt, sm i första st. 
 
Nedre kanten på resåren ”rullar” sig gärna uppåt efter några varv men det försvinner när du blockar 
kanten lätt efter att mössan är klar. 
 
Fortsättningen virkas på följande sätt: 

• Avsluta varje varv med en sm i första m. Inled varje varv med en lm om det står att varvet 
börjar med en fm. Inled med 2 lm om det står att varvet börjar med en hst.  

• Vid färgbyte, gör genomdraget på den avslutande sm på varvet innan färgbytet med den nya 
färgen. 

 
Byt till virknål 2,5. 
 

Varv 10: färg B, 1 fm i bakre mb på varje st varvet runt. 128 fm. 

 

Varv 11: färg B, 1 fm i varje m, men gör 8 minskningar genom att virka ihop maska 15 och 16 varvet 
runt (2 fm tillsammans). 120 fm. 
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Varv 12: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. På sista sm görs genomdraget med färg C. 

Varv 13: färg C, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm, (1 hst i bakre mb på 
var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt. 60 hst och 60 lmb. 

 

Varv 14: färg B (fm i bakre mb på 2 hst, 1 lst i var och en av de överhoppade fm på varv 11, du gör 
dem om lmb) upprepas varvet runt. 60 lst och 60 fm. 

Varv 15: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 16: färg B, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm, (1 hst i bakre mb på var 
och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt. 60 hst och 60 lmb. 

Varv 17: färg C (1 fm i bakre mb på var och en av 2 hst, 1 lst i var och en av de överhoppade fm på 
varv 14, du gör dem om lmb) upprepas varvet runt. 

Varv 18: färg D, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 19: färg C, 1 hst i bakre mb på var och en av de första två 2 fm, 3 lm, hö 2 fm, (1 hst i bakre mb 
på var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt. 

Varv 20: färg B (1 fm i bakre mb på var och en av följande 2 hst, 1 lst i var och en av de 2 
överhoppade fm på varv 18, du gör dem om lmb) upprepas varvet runt. 

Varv 21: färg B, 1 fm i varje m men gör 8 minskningar genom att virka ihop maska 14 och 15 varvet 
runt (2 fm tillsammans). 112 fm. 

Varv 22: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 23: färg A, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm, (1 hst i bakre mb på 
var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt. 56 hst och 56 lmb. 

Varv 24: färg B (1 fm i bakre mb på var och en av följande 2 hst, 1 lst i var och en av de överhoppade 
fm på varv 23, du gör dem om lmb) upprepas varvet runt. 

Varv 25: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 
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Varv 26: färg B, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm, (1 hst i bakre mb på 
var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt.  

Varv 27: färg A (1 fm i bakre mb på var och en av följande 2 hst, 1 lst i var och en av de överhoppade 
fm på varv 24, du gör dem om lmb) upprepas varvet runt. 

Varv 28: färg D, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 29: färg A, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm, (1 hst i bakre mb på 
var och av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt.  

Varv 30: färg B (1 fm i bakre mb på var och en av följande 2 hst, 1 lst i var och en av de överhoppade 
fm på varv 28, du gör dem om lmb) upprepas varvet runt. 

Varv 31: färg B, 1 fm i varje m men gör 8 minskningar genom att virka ihop maska 13 och 14 varvet 
runt (2 fm tillsammans).  104 fm. 

Varv 32: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 33: färg C, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm, (1 hst i bakre mb på 
var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt.  

Varv 34: färg B (1 fm i bakre mb på var och en av följande 2 hst, 1 lst i var och en av de överhoppade 
fm på varv 31, du gör dem om lmb) upprepas varvet runt. 

Varv 35: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 36: färg B, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm, (1 hst i bakre mb på 
var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt. 

Varv 37: färg C (1 fm i bakre mb på var och en av följande 2 hst, 1 lst i var och en av de överhoppade 
fm på varv 34, du gör dem om lmb) upprepas varvet runt. 

Varv 38: färg D, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 39: färg C, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm, (1 hst i bakre mb på 
var och en av följande 2 fm, 3 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt.  

Varv 40: färg B (1 fm i bakre mb på var och en av följande 2 hst, 1 lst i var och en av de överhoppade 
fm på varv 37, du gör dem om lmb) upprepas varvet runt. 
 
På följande varv är det bra om du prövar mössan efter vartannat varv. Om du vill ha mer häng, virka 
ett eller fler extra varv med fm mellan varje minskningsvarv.  
 

Varv 41: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 42: färg B, 1 fm i varje m, men gör 8 minskningar genom att virka ihop maska 12 och 13 varvet 
runt (2 fm tillsammans). 96 fm. 

Varv 43: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 44 färg B, 1 fm i varje m, men gör 12 minskningar genom att virka ihop maska 7 och 8 varvet 
runt (2 fm tillsammans). 84 fm. 

Varv 45 - 46:  färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 47: färg B, 1 fm i varje m, men gör 12 minskningar genom att virka ihop maska 6 och 7 varvet 
runt (2 fm tillsammans). 72 fm. 

Varv 48 - 50: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 51: färg B, 1 fm i varje m varvet runt, men gör 12 minskningar genom att virka ihop maska 5 och 
6 varvet runt (2 fm tillsammans). 60 fm. 

Varv 52 - 54: färg B, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 55: färg B, 1 fm i varje m varvet runt, men gör 12 minskningar genom att virka ihop maska 4 och 
5 varvet runt (2 fm tillsammans). 48 fm. 
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Varv 56 – 57: färg B, 1 fm i varje m varvet runt.  
 
Klipp av tråden. Men, spara en lång ände. Sy ihop mössan genom att sy varvet runt igenom varannan 
maska och sen dra ihop öppningen. Fäst alla trådar ordentligt på insidan av mössan. 
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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 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


