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Mössa Vintermånad - Design Ellinor Widéen @Frostvirka 

 

Garn: Mössa i bruna toner och vitt: Viking Sportsragg från Favoritgarner.se 
Färg A 543 26 g 
Färg B 519 35 g 
Färg C 544 10 g 
Färg D 500 35 g 
 
Mössa i blå och rosa toner: Viking Bamboo från Favoritgarner.se 
Färg A 663 
Färg B 627 
Färg C 665 
Färg D 615 
 
Nål: 4,0  
Storlek: Vuxen. Mössan kan göras större eller mindre genom att öka eller minska antalet 
maskor med 5. Antalet maskor måste vara delbart med 5. På den inledande resårdelen 
betyder det att man antingen gör 5 varv färre eller fler. 
 

💜 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. 

mailto:frostvirka@gmail.com
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Mb – maskbåge  
Lmb – luftmaskbåge  
St – stolpe 
Hst – halvstolpe 
Hö – hoppa över 
2 fm tills - Virka 2 fm tillsammans, en minskning 
2 lst tills – Virka 2 lst tillsammans, en minskning  
 
Tips: 

• Efter resårdelen avslutas varje varv med en sm i den inledande m.  

• Den inledande lst på varven görs stående, alternativt sm och 3 lm. 

• Jag har valt att klippa av tråden efter varje varv på själva mössan eftersom man byter 
färg för varje varv. Sen har jag fäst trådarna när mössan är färdig. Jag tycker det blir 
snyggast. På toppen av mössan virkar man med endast en färg och då har jag fortsatt 
varje varv utan att klippa av tråden. 

 
 
Resår: Resåren virkas fram och tillbaka, vänd efter varje varv. Alla maskor virkas i bakre mb. 
Lägg upp 11 lm, virka 1 fm i varje lm, börja i andra lm från nålen (10 fm). Varje varv börjar 
med 1 lm, sen virkas 1 fm i bakre mb på varje m varvet ut. Virka önskat antal varv för att 
mössan ska kännas lagom stor för ditt huvud. Jag virkade 95 varv. Antalet varv behöver vara 
delbart med 5. Klipp av tråden och sy ihop i ändarna. 
 
Varv 1: Färg A, virka 95 fm varvet runt på resårdelen. 
Varv 2: färg B, 1 st i bakre mb på varje m varvet runt. Första st görs stående alternativt sm + 
3 lm. 95 st 
Varv 3: Färg C (2 st, 3 lm, hö 3 st) upprepas varvet runt, sm i första st. 38 st och 19 lmb 
Varv 4: Färg B, (1 lst i var och en av de 3 överhoppade stolparna 2 varv längre ned (virka om 
lmb så att den inte syns), 2 lm, hö 2 st) upprepas varvet runt, sm i första lst. 57 lst och 19 
lmb 
Varv 5: Färg D,  (1 lst i var och en av de 2 överhoppade stolparna 2 varv längre ned (virka om 
lmb så att den inte syns), 3 lm, hö 3 st) upprepas varvet runt, sm i första lst. 
Varv 6: Färg B, (1 lst i var och en av de 3 överhoppade stolparna 2 varv längre ned (virka om 
lmb så att den inte syns), 2 lm, hö 2 st) upprepas varvet runt, sm i första lst. 
Varv 7: Färg C, (1 lst i var och en av de 2 överhoppade stolparna 2 varv längre ned (virka om 
lmb så att den inte syns), 3 lm, hö 3 st) upprepas varvet runt, sm i första lst. 
Varv 8: som varv 6 
Varv 9: Färg A, (1 lst i var och en av de 2 överhoppade stolparna 2 varv längre ned (virka om 
lmb så att den inte syns), 3 lm, hö 3 st) upprepas varvet runt, sm i första lst.  
Varv 10: Färg B, som varv 6. 
Varv 11: Färg D,  (1 lst i var och en av de 2 överhoppade stolparna 2 varv längre ned (virka om 
lmb så att den inte syns), 3 lm, hö 3 st) upprepas varvet runt, sm i första lst. 
Varv 12: Färg B, som varv 6. 
Varv 13: Färg A, som varv 9. 
Varv 14: Färg B, som varv 6. 
Varv 15: Färg C, som varv 7. 
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Varv 16: Färg B, som varv 6. 
Varv 17: färg D, som varv 11. 
Varv 18: Färg B, som varv 6. 
Varv 19: Färg C, som varv 7. 
Varv 20: Färg B, som varv 6. 
 
Resten av mössan virkas endast med färg D. 
 
Varv 21: (1 hst i bakre mb på var och en av 3 st, 1 lst i var och en av de 2 överhoppade st två 
varv nedanför) upprepas varvet runt, sm i hst. 
 
Följande varv börjar med alla med 1 lm,  en s.k. vändmaska för att maskorna ska hamna i 
rätt höjd. Den räknas inte in i maskantalet. 
 
Varv 22 - 23: 1 lm, 1 fm i bakre mb på varje m varvet runt. 
Varv 24: 19 minskningar, 1 lm, (1 fm i bakre mb på var och en av 3 fm, 2 fm tills) upprepas 
varvet runt. 76 fm  
Varv 25-28: 1 lm, 1 fm i bakre mb på varje m varvet runt. 
Varv 29: 19 minskningar, 1 lm, (1 fm i bakre mb på var och en av 2 fm, 2 fm tills) upprepas 
varvet runt. 57 fm  
Varv 30-32: 1 lm, 1 fm i bakre mb på varje m varvet runt. 
Varv 33: 19 minskningar, 1 lm, (1 fm i fm, 2 fm tills) upprepas varvet runt. 38 fm  
Varv 34 - 36: 1 lm, 1 fm i bakre mb på varje m varvet runt. 
Varv 37: Alla m görs i bakre mb, 12 minskningar, 1 lm, 1 fm i var och en av 3 fm, 2 fm tills, (1 
fm i fm, 2 fm tills) upprepas varvet runt, sm i första fm. 26 fm  
Varv 38-39: 1 fm i bakre mb på varje m varvet runt. 
Varv 40: Virka genom båda mb varvet runt. Virka 2 fm tills varvet runt. 13 fm 
Klipp av tråden. Med stoppnål, dra igenom maskorna och dra åt. Fäst trådarna 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: frostvirka.com 

Länk till mer inspiration från Favoritgarner: favoritgarner.se och gicona.com 

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

Facebook & Instagram: @frostvirka 
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Variant 2 - Ränder till toppen på mössan 

 
Mössan på bilden har en annan färgkombo så därför stämmer inte färgsättningen på varven 
med Vintermånad. Den är virkad i Scheepjes Soft Fun och till det garnet passade det för mig 
att utgå från 85 varv resårvirkning eftersom garnet är lite grövre.. 
 
Obs: Testa mössan efter varv 20. Om du vill ha en mössa med häng, upprepa varv 9-14 innan 
du går in på varv 21. 
 
Resårdelen och varv 1 virkas lika som Vintermånad. 
Varv 2: Färg B, virkas i bakre mb, (3 st, 2 lm, hö 2 fm) upprepas varvet runt, sm i st. 
Varv 3  Färg C, (1 lst i bakre mb på var och en av de 2 överhoppade fm två varv längre ned 
(virka om lmb så att den inte syns), 3 lm, hö 3 lst) upprepas varvet runt, sm i första lst. 
Varv 4-20: Virkas lika som Vintermånad. 
Varv 21: Färg D, (2 lst tills i de två överhoppade stolparna två varv längre ned(virka om lmb 
så att den inte syns), 3 lm, hö 3 st) upprepas varvet runt, sm i första lst. 
Varv 22: Färg B, (1 lst i var och en av de 3 överhoppade stolparna två varv längre ned(virka 
om lmb så att den inte syns), 1 lm, hö 2 st tills) upprepas varvet runt, sm i första lst. 
Varv 23: Färg A, (1 lst i den överhoppade 2 lst tills två varv längre ned, 3 lm, hö 3 lst) 
upprepas varvet runt, sm i lst. 
Varv 24: Färg B, (1 lst i var och en av de 3 överhoppade stolparna två varv längre ned(virka 
om lmb så att den inte syns), hö 2 st tills) upprepas varvet runt, sm i första lst. 
Varv 25: Färg B, 3 lm (räknas som st), 1 st i var och en av följande 3 lst, 2 st tills (minskning), 
(3 st, 2st tills) upprepas varvet runt, sm i den inledande st. 
Varv 26: Färg B, 2 lm (räknas som hst), 1 hst i var och en av följande 3 st, 2 hst tills, (3 hst, 2 
hst tills) upprepas varvet runt, sm i den inledande hst. 
Varv 27: Färg B, 1 hst i varje m varvet runt. 
Varv: 28: Färg B, 2 lm (räknas som hst), 2 hst tills, (1 hst, 2 hst tills) upprepas varvet runt, sm i 
den inledande hst. 
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Varv 29: Färg B, 2 hst tills varvet runt. 
Klipp av tråden. Med stoppnål, dra igenom maskorna och dra åt. Fäst trådarna 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: frostvirka.com 

Länk till mer inspiration från Favoritgarner: favoritgarner.se och gicona.com 
Använd gärna hashtag #frostvirka om du virkat mönstret och postar bilder i sociala medier. 

Facebook & Instagram: @frostvirka 

 
 


