Grytlapp Twister Design Frostvirka - Ellinor Widéen
Garn: Viking Vår, Scheepjes Cahlista eller liknande lite grövre bomullsgarn från Favoritgarner.se
Ca 52 gram garn till en grytlapp
Nål: 4,0 mm
Storlek: 19 x 19 cm
Förkortningar:
Hö – hoppa över
M - maska
Fm – fast maska
Lm – luftmaska
Sm – smygmaska
Hst – halvstolpe
Bmb – bakre maskbåge
Lmb – luftmaskbåge
St – stolpe
2fmtills – Gör ett nedtag i lmb och dra igenom tråden men gör inte sista genomdraget på fm utan gör
istället ett nytt nedtag i nästa lmb, dra igenom tråden, omtag och dra igenom alla maskorna på
nålen.
Relhstfr – relief halvstolpe framifrån
•
•

Det som står inom parentes ska göras så många gånger som anges direkt efter parentesen
t.ex. x 4, eller varvet runt.
Om du har frågor angående mönstret, välkommen att höra av dig till frostvirka@gmail.com
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Gör en lm-ring av 4 lm, sm i första lm.
Första ”virveln”
Varv 1: (2 lm, 1 st om ringen, 1 lm, 1 st om ringen, 2 lm, sm om ringen) x 4. Klipp av tråden.

Följande ”virvlar”
Gör en lm-ring av 4 lm, sm i första lm.
Varv 1: 2 lm, 1 st om ringen, 1 lm, 1 st om ringen, 2 lm, sm om ringen, 2 lm, 1 st om ringen, ta ur
nålen ur maskan, stoppa ner nålen i lmb ovanifrån på den första virveln, plocka upp maskan från
andra virveln igen och dra igenom lmb, fortsätt på din andra virvel, 1 st om lmb, 2 lm, sm om lmb,

2 lm, 1 st om lmb, ta ur nålen ur maskan, stoppa ner nålen i nästa lmb ovanifrån på den första
virveln, plocka upp maskan från andra virveln igen och dra igenom lmb, fortsätt på din andra virvel, 1
st om lmb, 2 lm, sm om lmb, 2 lm, 1 st om lmb, 1 lm, 1 st om lmb, 2 lm, sm om lmb. Klipp av tråden.

Sedan virkar du ihop en rad av önskat antal virvlar på samma sätt. Varje ny virvel virkas ihop med
föregående virvel på två ställen. Min grytlapp består av 7 x 7 rutor.
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Rad 2
Virvel 1 på rad 2 virkas ihop med den första virveln på rad 1 på samma sätt som tidigare, på två
ställen.

Virvel 2 virkas ihop på samma sätt som tidigare, men varje ny virvel virkas nu ihop med föregående
och med den undre virveln på rad 1, totalt 3 ihopvirkningar.

Hopvirkning 1

Hopvirkning 2, mittemellan två tidigare hopvirkningar

Framsida

Hopvirkning 3

baksida
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När alla virvlar är ihopvirkade är det dags för kantvarven.
Kantvarv
Varv 1: Börja i valfri lmb i ett hörn, 1 fm + 16 lm + 1 fm om lmb, *(3 lm, hö 1 st + 2 lm + 2 lm + 1 st,
2fmtills virkas i följande 2 lmb) x 6, 3 lm, hö 1 st + 2 lm + 2 lm + 1 st, fm + 2 lm + fm om hörn-lmb,
upprepa från * varvet runt, men sista gången görs sm i inledande fm efter 3 lm.

1 fm + 16 lm + 1 fm om valfri lmb

3 lm, hö 1 st + 2 lm + + 2 lm + 1 st, 2fmtills virkas i följande 2 lmb
Varv 2: 1 lm, 18 fm om lmb, sm i fm, *(4 hst om lmb, 1 relhstfr om 2fmtills) x 6, 4 hst om lmb, 1
relhstfr om fm, 1 hst + 2 lm + 1 hst om lmb, 1 relhstfr om fm, upprepa från * varvet runt, men sista
gången görs sm i inledande lm efter 4 hst om lmb.

1 lm, 18 fm om lmb, sm i fm, 4 hst om lmb, 1 relhstfr om 2fmtills
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Extra kantvarv
1 sm i bmb på varje m varvet runt, utom i hörnen, där virkas 3 fm om lmb.
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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
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