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Vacation Mood Blanket - Design Frostvirka Ellinor Widéen  

 
Garn: Scheepjes Cahlista från Favoritgarner.se. Filten består av 84 olikfärgade rutor + 15 
enfärgade rutor. Kanten har samma färg som de enfärgade rutorna. En ruta är ca 12 g garn. 
Totalt har det gått åt 84 stycken olikfärgade 15g-nystan, 7 stycken enfärgade 50 g-nystan 
(färg 246)  och 1 nystan 50 g (färg 110, ca 40 g) till ytterkanten. 
Storlek: Den färdiga filten är ca 93 x 113 cm 
Nål: 4,0 
 
Förkortningar: 
Hö – hoppa över 
M – maska 

Mb – maskbåge  

Lm – luftmaska 

Fm – fast maska 
Lmb – luftmaskbåge 

St - stolpe 

Hst – halvstolpe 

2st tills – Virka 2 stolpar, men gör inte sista genomdraget på varje stolpe utan behåll m på 
nålen (= 3 m), omslag och dra garnet genom de 3 m. 
Puff - Gör ett omslag om nålen, stick ner nålen på angivet ställe och dra upp så att du har 3 
m på nålen, gör ett nytt omslag och dra igenom, upprepa tills du har 9 m på nålen, gör ett 
omslag och dra igenom 8 m. Gör ett nytt omslag och dra igenom de återstående m på nålen. 
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• Filten består av 99 rutor, 11 rader med 9 rutor i varje rad. Filten består av 84 
olikfärgade rutor + 15 enfärgade rutor. Kanten har samma färg som de enfärgade 
rutorna. En ruta är ca 12 g garn. Se bild hur de 15 enfärgade rutorna ska placeras: 
 
 

 

• Du virkar ihop varje ruta med tidigare rutor på varv 9. Jag virkar min filt vågrätt, jag 
börjar med den nedersta raden på filten, från vänster till höger. När jag kommer till 
rad 2 så virkar jag från höger till vänster eftersom jag vill att den nya rutan ska sitta 
ihop med föregående. 
 

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

 
Start: Gör en lm-ring av 5 lm, sm i första m. 
 

Varv 1:  
Lm, 8 fm om ringen, sm i första fm. 
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Varv 2:  
Lm, fm i första m, (5 lm, fm i andra lm från nålen och i följande 3 lm, fm i samma m som fm 
före de 5 lm gjordes i, 1 lm, hö fm, fm) x 4, men sista gången görs inte den sista fm, sm i 
första fm.  
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Varv 3: På detta varv virkas blombladen. 
Lm, (2 st, 2 hst, 2 lm (toppen på bladet), 2 hst, 2 st, sm i fm, fm om lmb, sm i fm) x 4, men 
sista gången görs sm i lm.  

 
Varv 4: 
(4 lm virkas bakom blombladet, sm i fm mellan blombladen) x 4 
Baksidan ser ut på följande vis. 

 
Varv 5:  
Sm om lmb, 3 lm (räknas som 2 st tills med varvets sista st), 3 st + 2 lm + 3 st om lmb (2 st 
tills, den första st görs om samma lmb, den andra om nästa lmb, 3 st + 2 lm + 3 st om lmb) x 
3, st om samma lmb men gör inte sista genomdraget, stoppa in nålen i varvets första st  och 
dra igenom alla öglor på nålen. 
24 st och 4 stycken 2st tills 
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Varv 6: 2 lm (räknas som första hst), hst i följande 3 st, (hst + 3 lm + hst om lmb, hst i 
följande 7 m) x 4 men sista gången görs hst i 3 m, sm i första hst. 36 hst 
 

 
Varv 7:  
1 lm (räknas som första fm), fm i följande 4 m, (1 fm om lmb, 1 lm, puff om 2-lmb på 
blombladet, 1 fm om lmb på varv 6, fm i följande 9 m) x 4, men sista gången görs i 4 fm, sm i 
första fm. Klipp av tråden. 44 fm och 4 puffar 
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Varv 8: Alla fm virkas i bakre lmb, utom de som görs i puff. 
(fm + 2 lm + fm i puff, fm i följande 11 m) x 4, sm i  första m. 52 fm 

 
Varv 9:  
Det är bara på den allra första rutan som du virkar hela varv 9. På de följande rutorna virkar 
du ihop en sida med tidigare rutor. 
 
Sm om lmb, *fm + 2 lm + fm om lmb, 1 fm, (1 lm, hö 1 fm, 2 fm i samma m) x 5, 1 lm, hö 1 
fm, 1 fm, upprepa från * varvet runt, sm i första fm. Klipp av tråden.  
 
Hopvirkning av rutor:  

Virka en sida av 4 på varv 9. Hopvirkningen börjar i hörnet, efter fm om lmb:  
 
Virka 1 lm, ta ur nålen ur öglan, stoppa in nålen uppifrån i hörn-lmb på din tidigare ruta bild 
1, dra igenom tråden genom lmb, 1 lm, tillbaka till nuvarande ruta, 1 fm om lmb, 1 fm i fm 
bild 2, (ta ur nålen ur öglan, stoppa in nålen uppifrån i  nästa 1-lmb på tidigare ruta bild 3, 
dra tråden genom lmb, tillbaka till nuvarande ruta, hö 1 m, 2 fm i samma m bild 4) x 5, 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 1 fm, 1 fm, 1 fm om lmb, 1 lm, stoppa in nålen 
uppifrån i hörn-lmb på din tidigare ruta, dra igenom tråden genom lmb, 1 lm, tillbaka till 
nuvarande ruta, 1 fm om lmb bild 5, virka resten av varvet som varv 9 ovan. Fäst trådarna 
när du är klar med varv 9. 
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Kant runt filten: 
 

Varv 1: Använd ditt enfärgade nystan, i mitt fall svart (på instruktionsbilderna är det blått):  
Börja i en hörnlmb, **3 fm om hörn-lmb, (1 lm, hö 2 fm, fm om lmb) x 6, *hö 2 fm, 5 st i 
ihopvirkningen med nästa ruta, hö 2 fm, fm om lmb, (1 lm, hö 2 fm, fm om lmb) x 5, upprepa 
från * fram till nästa hörn-lmb, lm, upprepa från ** varvet runt och avsluta med sm i första 
fm.  

 

Varv 2: Använd samma färg som dina 15 enfärgade rutor, börja i den mittersta av de tre fm i 
ett hörn, **3 fm i samma m, (1 lm, hö fm, fm om lmb) x 6, *1 lm, hö fm, fm om utrymmet 
före de 5 st, 1 lm, hö st, fm i st, 1 lm, hö st, fm i st, 1 lm, hö st, fm om utrymmet före fm, (1 
lm, hö fm, fm lmb) x 5, upprepa från * sidan ut, 1 lm, hö fm, fm lmb, 1 lm, hö fm, upprepa 
från ** varvet runt och avsluta med sm i första fm. 
 
Varv 3 - 9: Sm till den mittersta av de tre fm, 1 lm, *3 fm i samma m, (1 lm, hö fm, 1 fm om 
lmb) upprepas sidan ut, 1 lm, hö fm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första 
fm.  
 
Varv 10: Samma färg som varv 1, (3 fm i hörn-fm, 1 sm i bakre mb på varje m sidan ut) 
upprepas varvet runt, sm i  den inledande fm.  
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Fäst alla trådar.  
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Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona 

 
Tänk på att det ligger mycket arbete bakom en design och jag skulle bli så glad om ni 
använder följande taggar och länkar när ni visar era bilder. Med taggarna hittar jag också era 
fina varianter.  
 
Länk till mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com 
Hashtag: #frostvirka  
Facebook & Instagram: @frostvirka 

 

Länk garnbutik med garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 
Hashtag: #favoritgarner 
Facebook & Instagram: @favoritgarner 
 

 

 
 
 
 

 
 
 


