
 

Flärdfull nåldyna 

Design av Maria Jansson Brygt @Micmarmik 

Berättelsen bakom iden till mönstret. 
Den här nåldynan kom jag på när jag skulle blocka ett arbete. Jag grävde i en burk med 
knappnålar och stack mig på fingrarna. Jag har haft nåldynor förut men ingen blommig 
egentillverkad. När jag gjorde den första Flärdfulla nåldynan var jag så ivrig att få den klar och 
se resultatet att jag inte gjorde ett mönster. Nu har jag gjort en till och passade då på att göra 
ett mönster! woho!! 
 
Inledning 
Nåldynan består av flera delar, såsom en  bottenplatta, en mittdel (stor filtkuleblomma), flera 
små blommor (runtom stora filtkuleblomman) och en ögla så man kan hänga upp nåldynan. För 
att göra det enkelt att följa mönstret har jag delat in instruktionerna för var och en av dessa 
delar i separata avsnitt nedan. 
 
Tagga gärna ditt arbete med #micmarmikmönster #micmarmik #flärdfullnåldyna så  jag kan se 
hur din nåldyna blev :) 
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Fakta 
Garn Infinity Hearts Rose 8/4 

Virknål 2.5 mm 

Material ❏ Filtboll – 13 stycken Storlek: 20 mm 
❏ Paljetter – så många du vill 
❏ Plastlock – Diameter på minst 7 cm. Jag använde ett 

plastlock från ett glasspaket. 
❏ Sytråd – färg som matchar ditt garn och filtkulor. 

Verktyg ❏ Glas – Diameter 6.5 cm. Används till att forma 
cirkeln på plastlocket. Jag använde ett vinglas från 
ett svenskt möbelvaruhus… 

❏ Synål  – En synål till sytråd. En svängd quilting nål. 
En större nål med vass spets och stort nålsöga till 
garnet. 

❏ Sax 
❏ Penna 

Storlek Diameter 11.5 cm Höjd 4 cm 

 

Maskor 

 

sm lm fm hst st dst bmb fmb 

   
   

  
 

 

★ Material 
 

➢ Garn  – Infinity Hearts Rose 4/8 (50 g = 176 m) 
❏ 1 nystan – grön, färg 163 – åtgång 14 g 
❏  1 nystan- rosa, färg 33 – åtgång 5 g 
❏ 1 nystan – gul, färg 179 – åtgång 5  g 

➢ Filtkulor 
❏ 1 paket, 20 mm, 30 stycken – vårfärger,  

Jag använde 7 gröna, 2 orange, 2 senapsgula, 1 gul och 1 rosa. 
➢ Paljetter  
❏ 1 paket, 6 mm, runda – rosa- använde många. 
❏ 1 paket, 6 mm, runda – gula – använde många. 
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BOTTENPLATTA 
 
RUND PLASTPLATTA 
Gör en rund platta av hård plast, den ska stoppa nålspetsarna att gå igenom botten. 
Material/verktyg: vinglas, plastlock, penna och sax. 

1. Börja med vinglaset.Vänd det upp och ner på 
plastlocket (se till att det är tomt ;)). Du kan lätt kolla 
om glaset är stort nog att rymma 7 filtkulor 20 mm. 
Placera bara glaset över filtkulorna så ser du om de 
får plats. 

 
 
2.  Rita runt glaset så det blir en cirkel, diameter 6,5 
cm. 

3. Klipp ut cirkeln ur plastlocket. 

 

 

VIRKADE RUNDLAR 
Virka två rundlar enligt v.1 – v.4 (se nedan), som ska vara lika stora som plastcirkeln, plastcirkeln ska 
virkas in emellan dem.  
Material/verktyg: Garn (grön färg nr 163) och virknål 2,5 mm. 
 
V.1 4 lm (= 1 lm, 1 st), 11 st i första lm. 
Dra ihop ringen i mitten med den korta garn snutten som du 
inte virkar med. 
Avsluta med 1 sm i första st. 
(Totalt 1 lm, 12 st) 
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V.2 *«2 st» (= 3 lm, 1 st i första upprepningen) i varje 
maska* 12 ggr.  
Avluta med 1 sm i första st. 
(Totalt 24 st) 

 
 
 
V.3 *1 st (= 3 lm i första upprepningen), «2 st» i nästa 
maska* 12 ggr.  
Avsluta med 1 sm i första st. 
(Totalt 36 st) 

 

 

 

 
V.4 *2 m (= 3 lm, 1 st i första upprepningen), «2 st» i nästa 
maska* 12 ggr. 
Avsluta med 1 sm i första st.  
(Totalt 48 st) 

 

 

 
 
 
Upprepa v.1 – v.4 för att virka rundel nr 2. 
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Fäst de trådar som inte ska användas mer, den du 
virkat med på rundel nr 2 ska du fortsätta med på v.5  

 

 

 

 

IHOPSÄTTNING BOTTENPLATTAN 
När du har virkat 2 stycken rundlar är det dags att virka ihop dem med din runda plast platta i 
mitten av dem. 

V.5  Placera de virkade rundlarna med avigsidorna mot 
varandra. Virka ihop dem med fm bmb. När du har 
virkat ihop rundlarna till hälften stoppar du in den 
runda plast plattan emellan dem och fortsätter sedan 
med att virka ihop rundlarna helt. 

Avsluta med 1 sm i första fm. 

(Totalt 48 fm bmb) 

 
 
 
 
VIRKADE BLAD RUNT BOTTENPLATTAN 
När rundlarna är helt ihopvirkade med fm i bmb är det dags att börja virka bladen som ska vara 
runt basplattan. (v.6 – v.9) 
Material/verktyg:  Garn (fortsätt med samma färg som v.1 – v.5) och virknål 2,5  
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V.6 *1 fm (= 1 lm i första upprepningen), «2 hst», «1 hst, 1 st», «1 st, 1 hst», «2 hst», 1 fm* 8 ggr. 
Avsluta med 1 sm i första fm. 
(Totalt 16 fm, 48 hst, 16 st) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.7  *1 fm (= 1 lm i första upprepningen), 2 hst, 1 st, «2 st», «2 st», 1 st, 2 hst, 1 fm* 8 ggr.  
Avsluta med 1 sm i första fm. 
(Totalt 16 fm, 32 hst, 48 st)  
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V.8  Repetera v.6, men i fmb på v.4. Det spelar ingen roll vilken sida du gör det på. Se till att du 
börjar ditt varav så att bladen du gör nu hamnar mitt emot bladen du gjorde på v.6, de ska virkas 
ihop senare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.9 Repetera v.7. När du är klar med v.9 har du två lager med blad runt bottenplattan, de 
kommer att virkas ihop i slutet när du nästan är klar med nåldynan. (v.10)  
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STOR FILTKULEBLOMMA 

GÖR EN STOR FILTKULEBLOMMA 
Sy ihop sju filtkulor till en stor blomma med en filtkula i mitten och sex filtkulor runt om. 
Material/verktyg: 7 filtkulor, böjd quiltningsnål, sytråd och sax. 
 
1. Sy igenom filtkulan som ska vara i mitten, nr. 1 och 
fortsätt snett igenom den  
andra filtkulan, nr.2 som ska vara i filtkulecirkeln runt 
om nr.1 
 
2.  Fortsätt igenom filtkula nr. 3  och in i mittersta 
filtkulan nr. 1 igen. 
 
3. Sen är det dags för filtkula, nr. 4  som jag sätter på 
andra sidan om filtkula, nr. 2. Sy igenom filtkula nr. 4, nr. 
2  och nr. 1 
 
4.  Sätt filtkula nr. 5 bredvid filtkula nr. 4, sy igenom 
filtkula nr. 5, nr. 4   och nr. 1 . 
 
5. Sätt filtkula nr. 6 bredvid filtkula nr. 5 , sy igenom 
filtkula, nr. 6 , nr. 5  och nr. 1 . 
 
6. Sätt filtkula nr. 7  bredvid filtkula nr. 6 , sy igenom 
filtkula nr. 7 , nr. 6  och nr. 1. 

7. Sy igenom filtkula nr. 3 och nr. 1 . 
 
Om filtkuleblomman känns lite lös så kan du alltid sy lite extra igenom filtkulorna. Fäst tråden 
på undersidan av filtkuleblomman. 
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FASTSÄTTNING AV DEN STORA FILTKULEBLOMMAN I BOTTENPLATTAN 
Nu är det dags att sy fast filtkuleblomman på den virkade bottenplattan.  
Material/verktyg: Synål, tråd och sax. 

1. Sy igenom filtkula nr. 1 (den i mitten) på stora filtkuleblomman fortsätt sy ner i mitten av den virkade 
bottenplattan, nålen ska komma upp igen vid virkade v. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sy igenom en filtkula på stora filtkuleblomman lite längre ner än på mitten och sen ner i den 
virkade botten mellan två filtkulor, upprepa de två första momenten tills alla filtkulor är fästa. 
Försök att följa linjen gjord av v.3 så att filtkuleblomman hamnar i mitten av bottenplattan. 
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3.  När du har sytt fast stora filtkuleblomman i bottenplattan ordentligt så är det dags att fästa 
tråden. Det kan du göra mellan de båda blad varven som sen kommer att virkas ihop. 
 

 

SMÅ BLOMMOR 

VIRKA KRONBLAD TILL LITEN BLOMMA 
Tillverka 6 stycken blommor av virkade kronblad och filtkulor.  
Material/verktyg: Garn och virknål 2,5 mm. 
Jag virkade 3 stycken kronblad i rosa (färg 33) och 3 stycken kronblad i gul (färg 179). Virka 
kronbladen enligt v.1 – v.3 

V.1  4 lm (= 1 lm, 1 st), 11 st i första lm. Dra ihop ringen i mitten med den korta garn snutten som 
du inte virkar med. 
Avsluta med 1 sm i första st. (Totalt 1 lm, 12 st) 
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V.2  *1 fm (= 1 lm i första upprepningen), «5 st», 1 fm* 4 ggr. 
(Totalt 8 fm, 20 st) 

V.3  *1 sm, 1 fm, 1 hst, «1 st, 1 dst, 1 st», 1 hst, 1 fm, 1 sm* 4 ggr. 
Avsluta med 1 sm i första fm. 
(Totalt 8 sm, 8 fm, 8 hst, 16 st, 8 dst) 

 
Spara en lite längre tråd när du klipper av garnet, tråden används till att sy fast de virkade 
blombladen i filtkulan som ska fästas i mitten av blomman. 
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IHOPSÄTTNING AV VIRKADE KRONBLAD OCH FILTKULOR 
Material/verktyg: Större nål med vass spets och sax. 

1.  Sätt filtkulan i mitten av kronbladen. Sy igenom kronbladens mellanrum och igenom filtkulan 
några gånger fram och tillbaka, tills alla fyra mellanrum mellan kronbladen sitter fast i filtkulan. 

2. Fäst trådarna på baksidan av lilla blomman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färdigt resultat (framsida och baksida). Du behöver sex små blommor till nåldynan. 
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FASTSÄTTNING AV SMÅ BLOMMOR PÅ STORA FILTKULEBLOMMAN 
Sy fast sex blommor i stora filtkuleblomman. 
Material/verktyg: Sytråd,synål och sax. 

1.  Lägg ut dina sex små blommor runt stora 
filtkuleblomman och bestäm i vilken ordning du vill sy 
fast dem. 

 

 

 
2.  Börja med att sy igenom en filtkula på  stora filtkuleblomman och sen igenom en liten blomma 
på baksidan, sen igenom en filtkula på stora filtkuleblomman, fortsätt så tills alla små blommor sitter 
fast. Fäst tråden mellan de båda blad varven på bottenplattan som sen kommer att virkas ihop. 
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SY FAST PALJETTER OCH KRONBLAD 

Material/verktyg: Paljetter, sytråd och sax. 
 
1.  Sy ihop de kronblad som är uppåt på små 
blommorna och sitter bredvid varandra. Samtidigt 
syr du fast paljetterna. Om du inte vill ha paljetter 
kan det vara fint att sy ihop små blommornas 
kronblad på de som är bredvid varandra ändå. Då 
blir det  lite stadga och kronbladen håller sig lättare 
upprätta. 

 

 
2. Jag har också fäst kronbladen som är neråt med några stygn i bottenplattan. Även där kan 
du fästa paljetter samtidigt. När du sytt klart, fäst tråden mellan de båda virkade blad varven på 
bottenplattan som sen kommer att virkas ihop i slutet. 
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GÖR EN ÖGLA 

FORTSÄTTNING PÅ VIRKA BLAD PÅ BOTTENPLATTAN 
Nu fortsätter vi virka på bottenplattans blad. 
Material/verktyg: Garn (fortsätt med samma färg som v.1 – v.9) och virknål 2,5 mm. 
 
Stoppa in alla trådar och garntåtar som du har fäst med och virka in dem emellan de två 
bladlagren. 

V.10 Starta i en fm bmb i början av två blad. Virka ihop bladen med varandra. 
*6 fm bmb (=1 lm, 5 fm i första upprepningen), 2 lm, 6 fm bmb* 7 ggr, sista bladet görs med en 
ögla. 6 fm bmb, 30 lm, 1 fm bmb, virka 30 fm i var och en av de 30 lm, 1 fm i m som gjordes innan 
de 30 fm, 5 fm bmb. Avsluta med 1 sm i första fm. 
(Totalt, 44 lm, 126 fm) 
 
 

 

 

 

Fäst alla trådar! 
Nu är du klar med din Flärdfulla nåldyna!  
Hoppas du har haft roligt och får mycket användning av den. /Micmarmik  
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Symbolförklaring (Svenska termer): 
*…*… ggr Upprepning av instruktioner, t.ex.: 

   ”*1 lm, 2 fm* 5 ggr” 
betyder 
   ”1 lm följt av 2 fm, upprepat 5 ggr” 

**… **… ggr Kortare upprepning inom en längre upprepning, t.ex.: 
   ”*1 lm, **1 fm** 2 ggr* 5 ggr” 
betyder 
   ”1 lm följt av en upprepning av 2 fm; upprepat 5 ggr” 

(Totalt…) Information om resultatet, t.ex.: 
    ”1 fm (= 1 lm), 2 lm. (Totalt 2 lm, 1 fm)” 
betyder 
    ”blir 3 lm, men används som 1 fm + 2 lm” 

(=…) Ersättning av första maskan på ett varv, t.ex.: 
    ”3 lm (=1 st)” 
betyder 
    ”3 lm används istället för 1 st som första maska”  

«…» i… Maskor som virkas i samma maska, t.ex.: 
    ”«3 st, 3 lm, 3 st» i nästa maska” 

lm Luftmaska 

mb Maskbåge 

lmb Luftmaskbåge 

lm  Luftmaska 

sm  Smygmaska 

fm  Fast maska 

hst 

 

Halvstolpe 

st 

 

Stolpe 

dst 

 

Dubbel stolpe 

3-dst 

 

Tredubbel stolpe 

relst fr 

 

Reliefstolpe framifrån 

bmb  Bakre maskbåge 

fmb  Främre maskbåge 
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