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Flowers in our Garden – Design Frostvirka, Ellinor Widéen  
Garn: Mondial Playa från Favoritgarner.se  

1 nystan av vardera 4 färger. Originalet är gjord i: färg A 162 mörkrosa, färg B 233 ljusrosa, 
färg C 246 mörkgrön och färg D 164 ljusgrön.  
 
Kudden är gjord i Katia Capri: Färg A 82148 (2 nystan), 82139 (1 nystan), 82103 (2 nystan) 
och 82145 (3 nystan, det gick åt 110 g). 
 
Nål: Mondial Playa 3,0 
Katia Capri 4,0 
 
Storlek: bredd ca 32 cm, höjd ca 28 cm. 
 
Den här väskan är virkad i tekniken Split single crochet (knit stitch) och den gör att den ser 
stickad ut. Du virkar fm mellan maskorna istället för i maskorna. Det viktigaste är att virka 
jämnt, virka om trådarna som används och att inte virka för hårt. Mönsterdiagrammet går 
naturligtvis även bra att använda med mochila-tekniken. 
 
Förkortningar: 

Hö – Hoppa över 
Lm – luftmaska  
Fm – fast maska 
Sm – smygmaska  
St - stolpe 
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Mb – maskbåge 
Hst – halvstolpe  
 

💜 Om du har frågor angående mönstret, välkommen att höra av dig till 

frostvirka@gmail.com  

 
Start:  

• Inga trådar klipps av under arbetets gång utan man virkar om trådarna så att de följer 
med hela tiden. 

• Lägg upp 160 lm med färg A och slut till en ring. Startrutan är den första i nedre högra 
hörnet på diagrammet. Upprepa varje rad, ruta 1 – 40, totalt 4 ggr på varje varv. 
Varje varv börjar i ruta 1, längst till höger på diagrammet. 

• Varv 1 virkar du med vanliga fm. Fortsätt sedan att virka fm i valfri teknik, split single 
crochet (knit stitch) eller mochila efter diagrammet, runt, runt.  

• När du ska byta färg görs genomdraget med nya färgen i maskan före färgbytet. 

• Om du är nyfiken på mochila-tekniken så kan du läsa mer om den i mina mönster 
Dancing Hearts eller Mochila Rhapsody. På min blogg finns även videos på hur man 
virkar om trådarna med mochilatekniken. 

• Vid nytt varv syns en förskjutning av mönstret, men den kommer inte att synas när  
väskan är klar om förskjutningen placeras på någon av sidorna på väskan.  

 
 

mailto:frostvirka@gmail.com
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• Klipp av alla trådar och fäst på insidan när hela diagrammet är färdigvirkat.  

• Virka eller sy ihop väskan i botten. Se till att dina varvbyten/förskjutningar hamnar på 
någon av sidorna på väskan så syns de inte. 
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Handtag: Använd nål 4,0. 

Med två trådar av valfri färg (jag använde en tråd av färg A och en av färg B), lägg upp 170 
lm. Gör en st i 4:e lm från nålen, gör 1 st i var och en av följande lm, men i sista lm virkas 4 st. 
Fortsätt från rätsidan att virka 1 st i varje lm mittemot de andra stolparna (se bild nedan). 
Avsluta med 4 st i den sista lm och sm i den 3:e inledande lm. Klipp av tråden. Fäst trådarna. 
 

 
 
Virka ett varv runt handtaget med sm i bakre mb på varje st. Även detta varv med dubbla 
trådar och nål 4. Jag använde färg C och D till detta. 
 

  
Bild från en av mina tidigare väskor där samma mönster för handtag  använts. 
 

Sy fast handtaget med färg A eller B på insidan av väskan. 
 
Blomma 

Färg A. Med nål 3,0, gör en lm-ring av 5 lm, sm i första lm. 
Varv 1: Färg A, 3 lm (räknas som första st), 11 st om ringen, sm i den inledande st. 12 st 
Varv 2: Färg B, (fm + 2 lm + 2 st + 2 lm + fm i st, 2 lm, hö 1 st) upprepas varvet runt, sm i 
första fm. 6 blomblad 
 
Fäst trådarna och sy fast blomman som dekoration på väskan. 
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Kudde 

Kudden är virkad i Katia Capri och nål 4,0.  
Min kudde har måtten ca 31 x 33 och en innerkudde på 30 x 30 fungerar fint. Kudden virkas 
på samma sätt som väskan. Fäst alla trådar innan ihopvirkning. 
 
Hopvirkningen är gjord med nål 3,0 och du virkar ihop genom att virka genom dubbla maskor 
dvs genom både fram- och baksida samtidigt. Virka (fm + 2 lm + hst i samma m, hö 1 fm) 
parentesen upprepas sidan ut. När en sida är ihopvirkad, stoppa i kudden och virka sedan 
ihop den andra sidan på samma sätt. 
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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 
 


