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Rising Star Temperaturfilt 2021 - Design Ellinor Widéen Frostvirka 

Garn: garnpaket Catona 17 färger från www.favoritgarner.se  Jag har använt 16 färger till 
själva rutan och den 17:e, vit, till själva sammanfogningen av rutorna.  

Nål: 3,0 

Storlek: en blockad ruta är ca 13 x 13 cm. En färdig filt blir ca 118 x 79 cm + virkad kant runt 
hela.  
 

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

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

 

Förkortningar: 
Fm – fast maska 
Lm – luftmaska  
Sm – smygmaska  
Mb – maskbåge  
Lmb – luftmaskbåge 
1lmb – luftmaskbåge som består av 1 lm 
2lmb - luftmaskbåge som består av 2 lm 
St – stolpe 
Dst - dubbelstolpe 
Hst – halvstolpe 
Rel st fr – reliefstolpe framifrån 
2 rel st fr tills – 2 reliefstolpar framifrån tillsammans, Virka 2 rel st fr, men gör inte sista genomdraget 
på rel st utan behåll m på nålen, omslag och dra igenom alla m på nålen. 

http://www.favoritgarner.se/
mailto:frostvirka@gmail.com
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2 rel dst fr tills – 2 relief dubbelstolpar framifrån tillsammans, Virka 2 rel dst fr, men gör inte sista 
genomdraget på rel dst utan behåll m på nålen, omslag och dra igenom alla m på nålen. 
Hö – hoppa över 

 

Temperaturfilten blir en ”veckofilt”. Du virkar ett varv per dag på din ruta och på söndagen 
är veckorutan klar. Du behöver 54 rutor till din filt för att den ska bli rektangulär. De två 
extra rutorna kan t. ex vara födelsedagar eller att du gör två rutor den första och sista 
veckan på året. Jag startar min första ruta måndag 4/1 eftersom vecka 1 börjar då. Filten 
kommer bestå av 9 rader med 6 rutor i varje rad. 
 

Måndag (varv 1): Gör en lm-ring av 4 lm, sm i första lm. 3 lm (räknas som första st), 11 st 
om ringen, sm i första st. 12 st 
 

Tisdag (varv 2): (st + 2 lm + st i st, lm, i var och en av följande 2 st virkas 2 st i samma m, lm) 
x 4, sm i första st. 24 st, 4 stycken 2lmb och 8 stycken 1lmb 

 

Onsdag (varv 3): (st + 2 lm + st om 2lmb, 2 st i bakre mb på st, hö 1lmb, om var och en av 
följande 4 st virkas 1 rel st fr, hö 1lmb, 2 st i bakre mb på st) x 4, sm i första st. 16 rel st, 24 st 
och 4 lmb. 
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Torsdag (varv 4): (st + 2 lm + st om 2lmb, 2 st i bakre mb på st, 1 st i bakre mb på var och en 
av följande 2 st, 1 rel st fr om var och en av följande 4 rel st, 1 st i bakre mb på var och en av 
följande 2 st, 2 st i bakre mb på st) x 4, sm i första st. 16 rel st, 40 st och 4 lmb. 

 

Fredag (varv 5): (st + 2 lm + st om 2lmb, 1 st i bakre mb på var och en av följande 5 st, 2 rel 
dst tills om följande 2 rel st, 2 rel dst tills om följande 2 rel st, 1 st i bakre mb på var och en av 
följande 5 st) x 4, sm i första st. 8 stycken 2 rel dst tills, 48 st och 4 lmb. 

 

Lördag (varv 6): (dst + 2 lm + dst om 2lmb, hö st, 2 st i samma m, hö st, 2 st i samma m, hö 
st, 2 hst i samma m, 2 rel st tills om de 2 rel dst tills, 2 hst i samma m, hö st, 2 st i samma m, 
hö st, 2 st i samma m, hö st) x 4, sm i första dst. 4 stycken 2 rel st tills, 8 dst, 32 st, 16 hst och 
4 lmb. 
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Söndag (varv 7): (st + 2 lm + st om 2lmb, 1 st i bakre mb på följande 7 m, 1 rel st fr om 2 rel 
st tills, 1 st i bakre mb på följande 7 m) x 4, sm i första st. 4 rel st fr, 64 st och 4 lmb. 

Blocka rutan om det behövs för att få den slät (stjärnan i mitten ska inte vara slät utan stå 
upp mot resten av rutan). 
 

Sammanfogningsvarv  

Med färg 106 
 
*2 fm + 3 lm + 2 fm om lmb, lm (hö st, 2 fm i samma m, lm) x 8, upprepa från * varvet runt, 
sm i första fm. 
 
På din allra första ruta virkar du hela varvet runt. Sedan virkar du ihop varje ruta när den är 
klar, med förra veckans ruta. En rad består av 6 stycken veckorutor.  När du är klar med den 
första raden, fortsätter du att virka fast din nya veckoruta direkt på första raden. 
 
Hopvirkningen börjar i hörnet, efter att du har gjort 2 fm om lmb,  
 
Virka 1 lm, ta ur nålen ur öglan, stoppa in nålen uppifrån i hörn-lmb på din tidigare ruta, dra 
igenom tråden genom lmb, lm, tillbaka till nuvarande ruta, 2 fm om lmb,  
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(ta ur nålen ur öglan, stoppa in nålen uppifrån i nästa 1-lmb på tidigare ruta, dra tråden 
genom lmb, tillbaka till nuvarande ruta, hö m, 2 fm i samma m) x 8  

 
Ta ur nålen ur öglan, stoppa in nålen uppifrån i nästa 1-lmb på tidigare ruta, dra igenom 
tråden genom lmb, tillbaka till nuvarande ruta, hö m, 2 fm om hörn-lmb, lm, stoppa in nålen 
uppifrån i hörn-lmb på din tidigare ruta, dra igenom tråden genom lmb  lm, tillbaka till 
nuvarande ruta, 2 fm om lmb. Nu har du virkat ihop en sida.  

 
Din 7:e ruta blir din första ruta på rad 2. Du sammanfogar din 7:e ruta med din 6:e. Fr.o.m. 
ruta 8 så kommer rutorna att virkas ihop på två sidor. Du gör på samma sätt som tidigare, 
men nu sammanfogas hörnen på flera rutor. Se bilder på nästa sida. 
 
 



                                                                 
 

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 

 
 

 Här möts hörnen hos fyra rutor.  
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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 

 

 
 


