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Sammanfogning 

 

Nål: 2,5 
 

Förkortningar: 

M – maska  
Lm – luftmaska 
Fm – fast maska 
Sm – smygmaska  
Hö – hoppa över  
Lmb - luftmaskbåge 
 
På din allra första ruta virkar du runt hela rutan, klipper av tråden och fäster den på 
baksidan. På alla andra rutor virkar du ihop din nya ruta med gårdagens på en av sidorna. 
 
Första rutan kommer att vara i nedre vänstra hörnet på filten. Sen virkas nästa ruta ihop till 
höger om ruta 1. När det är dags för ruta 17, rad 2, så virkas den ihop med ruta 16 d.v.s. 
längst till höger på rad 2. 
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Ruta 1 januari (rosa på fotot) 
Starta i en hörn-lmb, *1 fm + 3 lm + 1 fm  om lmb, 1 lm, hö 1 fm, (2 fm i samma m, 1 lm, hö 1 
m) upprepas sidan ut, upprepa från * varvet runt, avsluta med sm i första fm. 48 fm, 44 1-
lmb och 4 3-lmb 

 

Sammanfogning övriga rutor rad 1 

Virka en sida på ruta 2 ( turkos ruta på bilden) på följande vis: 
Starta i en hörn-lmb, *1 fm + 3 lm + 1 fm  om lmb, 1 lm, hö 1 fm, (2 fm i samma m, 1 lm, hö 1 
m) upprepas sidan ut, 1 fm + 2 lm om hörn-lmb, ta ur nålen ur öglan, stoppa ner nålen 
uppifrån genom motsvarande lmb på den rosa rutan,  

plocka upp öglan igen och dra igenom lmb på den rosa rutan,  
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2 lm, 1 fm om hörn-lmb på turkos ruta, 1 lm, ta ur nålen ur öglan och stoppa ner nålen 
uppifrån genom 1-lmb på rosa ruta, plocka upp öglan igen och dra igenom lmb på rosa ruta,  
1 lm 

 
hö 1 fm på turkos ruta, 2 fm i samma m, 1 lm, 

 
(ta ur nålen ur öglan och stoppa ner nålen uppifrån genom nästa 1-lmb på rosa ruta, plocka 
upp öglan igen och dra igenom lmb, 1 lm, hö 1 fm på turkos ruta, 2 fm i samma m, 1 lm) 
upprepas sidan ut, hörn-sammanfogningen virkas på samma sätt som förra hörnet: 1 fm + 2 
lm om hörn-lmb på turkos ruta, ta ur nålen ur öglan, stoppa ner nålen uppifrån genom 
motsvarande lmb på den rosa rutan, plocka upp öglan igen och dra igenom lmb på den rosa 
rutan, 2 lm, 1 fm om hörn-lmb på turkos ruta, 
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Virka klart resten av den turkosa rutan på samma sätt som din allra första ruta. 
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Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner. 

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 

 
 
 


