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Design av Maria Jansson Brygt @Micmarmik

Berän am é ti möte
I början virkade jag den här rutan i Mayflower cotton 8/4 Junior garn och jag var nöjd med
resultatet. Blomman i rutan blev stor och fluffig. Efter ett tag ville jag se hur rutan skulle bli i
tjockare garn, så jag virkade en ruta av Scheepjes Softfun, Softfun Denim och Softfun Aquarel
garn. De garnerna gjorde rutan och blomman extra fluffig och strukturen vart så fin!  Nu älskar
jag den här rutan och jag hoppas att du kommer göra det med!

Inen
Först virkar du blomman (varv 1-12). Nästa steg är att göra rutan runt blomman (varv 13-20).
De ritade maskorna på bilderna är de maskor jag virkat (inte vad de räknas som).

Tag�� �är�a ��d @mi���r��� oc� #e�r��s��in��l����m�u��n. //
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Fak
Garn Scheepjes Softfun, Softfun Denim och Softfun Aquarel – 60 % Cotton och 40 %

Acrylic

Virknål 3.5 mm

Storlek 20 x 20 cm

Maskor sm lm fm hst st dst relfm
fr

relfm
bak

relhst
fr

relhst
bak

relst
fr

relst
bak

reldst
fr

lhst 3
relst
fr tills

3
relst
fr

bmb

Syol

*…* Upprepa maskor

**…** Upprepa maskor inom upprepningen

«…» Virkade i samma eller given maska

Alen
Mönstret kan justeras efter din smak, till exempel:

● Den inledande lm kan ersättas av en magisk ring.
● Du kan inleda varje varv med stående maskor istället för lm, där det går.
● Du kan avsluta varje varv med ett osynligt avslut istället för med en sm, där det går.

Garågå oc äral ö ru  möte.
Gar – Scheepjes Softfun och Softfun Denim (50 g = 140 m) – Totalt garnåtgång för en ruta
~ 40 g.

V. 1 – (Gul) Softfun 2518 ~ 0,5 g.
V. 2 – (Grön) Softfun 2517 ~ 0,5 g.
V. 3 (Ljus rosa) Softfun 2513 ~ 2 g.
V. 4, 5 – (Rosa) Softfun Denim 503 ~ 4 g.
V. 6, 7 – (Ljus gul) Softfun 2496 ~ 3 g.
V. 8 – (Gul) Softfun 2610 ~ 1 g.
V. 9 – (Rosa) Softfun Denim 503 ~ 1 g.

V. 10 – (Ljusrosa) 2513 ~ 3 g.
V. 11 – (Ljusgul) Softfun 2496 ~ 1 g.
V. 12 – (Rosa) Softfun Denim 503 ~ 3 g.
V. 13, 14 – (Grön) Softfun 2517 ~ 4 g.
V. 15 – (Vit) 2426 ~ 2 g.
V. 16 – (Turkos) Softfun 2615 ~ 2 g.
V. 17, 18, 19, 20 – (Vit) Softfun 2426 ~ 12 g.
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Virga
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Blon (v 1-12)

V.1
4 lm (räknas som 1 lm, 1 st), 11 st i första lm. Dra ihop
ringen i mitten med den korta garnänden. Avsluta med 1
sm i första st. Klipp av garnet.
(Totalt 1 lm, 12 st).

Bild 1 - Varv 1.

V.2
Byt färg. *1 hst i st (räknas som 2 lm i första upprepningen),
1 lm, 1 relst fr runt nästa st, 1 lm* 6 ggr. Avsluta med 1 sm i
första hst. Klipp av garnet.
(Totalt 12 lm, 6 hst, 6 relst fr)

Bild 2 - Varv 2.

V.3
Byt färg. Starta varvet i valfri lmb gjord av 1 lm.
*«3 st (räknas som 3 lm, 2 st i första upprepningen)» i lmb
gjord av 1 lm, 1 lm, hoppa över 1 m* 12 ggr.
Avsluta med 1 sm i första st. Klipp av garnet.
(Totalt 12 lm, 36 st)

Bild 3 - varv 3.

V.4
Byt färg. Starta varvet i valfri lmb gjord av 1 lm.
*1 fm (1 lm i första upprepningen) i lmb gjord av 1 lm, 1 lm, 3
relst fr tills, 1 lm* 12 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm.
(Totalt 24 lm, 12 fm, 12 3 relst fr tills)

Bild 4 - varv 4.
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V.5
1 sm i lmb gjord av 1 lm efter fm, *«2 fm (räknas som 1 lm, 1

fm i första upprepningen)» i lmb gjord av 1 lm efter fm, 3
relst fr runt 3 relst fr tills föregående varv, «2 fm» i nästa
lmb gjord av 1 lm, hoppa över 1 fm* 12 ggr.
Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet.
(Totalt 48 fm, 12 3 relst fr)

Bild 5 - Varv 5.

V.6 Byt färg. Det här varvet är virkat i v.3 och 4. Starta varvet i andra st av tre v.3,
bakom 3 relst fr v.4.
*1 hst (räknas som 2 lm i första upprepningen) i andra st av tre v.3, bakom 3 relst fr v.4, 2
lm, hoppa över 2 fm, 1 relhst fr runt fm v.4, 2 lm. hoppa över 2 fm* 12 ggr.
Avsluta med 1 sm i första hst. (Totalt 48 lm, 12 hst, 12 relhst fr)

Bild 6 - Du kan bara se relhst fr runt fm
v.4 på framsidan av blomman, v.6.

Bild 7 - Baksidan av blomman v.6.

V.7
1 sm i lmb gjord av 2 lm, innan 1 relhst fr.
*«3 fm, (räknas som 1 lm, 2 fm i första upprepningen)» i
lmb gjord av 2 lm,  1 relst fr runt relhst fr v.6, «3 fm» i
nästa lmb gjord av 2 lm, 1 lm,  hoppa över 1 hst* 12 ggr.
Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet.
(Totalt 12 lm, 72 fm, 12 relst fr)

Bild 8 - Varv 7.
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V.8
Byt färg. Starta varvet med 1 relfm fr runt hst v.6, bakom 3
relst fr v.5.
*1 relfm fr (räknas som 1 lm i första upprepningen) runt hst v.6,
bakom 3 relst fr v.5, 3 lm, hoppa över 3 fm, 1 relhst fr runt
relst fr v.7, 3 lm, hoppa över 3 fm* 12 ggr.
Avsluta med 1 sm i första relfm fr. Klipp av garnet. Dra de två
garn trådarna till baksidan av blomman med virknålen.
(Totalt 72 lm, 12 relfm fr, 12 relhst fr) Bild 9 - Varv 8. (Jag ritade 1 relfm fr,

men jag virkade 1 rellm fr i första
repetitionen).

V.9 Byt färg. Starta varvet i lmb gjord av 1 lm v.7.
*1 fm (räknas som 1 lm, i första upprepningen) i lmb gjord av 1 lm v.7, 2 lm, hoppa över 3 fm, 1

relfm bak runt relhst fr v.8, 2 lm, hoppa över 3 fm* 12 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av
garnet. (Totalt 48 lm, 12 fm, 12 relfm bak)

Bild 10 - Närbild varv 9. Bild 11 - Varv 9.

V.10 Byt färg. Starta varvet i lmb gjord av 2 lm innan relfm bak.
*«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 hst, 1 st» i lmb gjord av 2 lm innan relfm bak, 1
relst fr runt relfm bak, «1 st, 1 hst, 1 fm» i nästa lmb gjord av 2 lm, 1 lm, hoppa över 1 fm* 12
ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet. (Totalt 12 lm, 24 fm, 24 hst, 24 st, 12 relst
fr)

Bild 12 - Närbild av varv 10. Bild 13 - Varv 10.
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V.11 Byt färg. Starta varvet i lmb gjord av 1 lm. *«1 fm, (räknas som 1 lm i första
upprepningen), 3 lm, 1 fm» i lmb gjord av 1 lm, 2 lm, hoppa över «1 fm, 1 hst, 1 st», 1 relhst fr
runt relst fr v.10, 2 lm, hoppa över «1 st, 1 hst, 1 fm»* 12 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm.
Klipp av garnet. (Totalt 84 lm, 24 fm, 12 relhst fr)

Bild 14 - Första repetitionen varv 11. Bild 15 - Varv 11.

V.12 Byt färg. Starta varvet i lmb gjord av 2 lm innan relhst fr v.11. Det här varvet är virkat i
v.10 och 11. *«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 hst, 1 st» i lmb gjord av 2 lm
innan relhst fr v.11, 1 relst fr runt relhst fr v.11, «1 st, 1 hst, 1 fm» i nästa lmb gjord av 2 lm, 1
lm, hoppa över 1 fm, 1 fm i lmb gjord av 1 lm v.10 mellan 2 fm v.11 (virka från baksidan och fram
när du virkar 1 fm i lmb gjord av 1 lm v.10 mellan 2 fm v.11. Lmb gjord av 3 lm på v.11 ska hamna
framför fm, se bild 16), 1 lm, hoppa över 1 fm* 12 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av
garnet. (Totalt 24 lm, 36 fm, 24 hst, 24 st, 12 relst fr)

Bild  16 - Första repetitionen varv 12. Bild 17 - Varv 12.

Rut (r 13-20)

V.13 Byt färg. Starta varvet i lmb gjord av 3 lm v.11 och i fm v.12, se bild 18 nedanför. *1 fm
(räknas som 1 lm i första upprepningen) i lmb gjord av 3 lm v.11 och i fm v.12, 3 lm, hoppa över 4
m (1 lm, 1 fm, 1 hst, 1 st), 1 fm i relhst fr v.11 bakom relst fr v.12 (se bild 20 nedanför), 3 lm,
hoppa över 4 m (1 st, 1 hst, 1 fm, 1 lm)* 12 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp inte av
garnet. (Totalt 72 lm, 24 fm)
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Bild 18 - Starta varvet i lmb gjord av 3
lm v.11 och i fm v.12.

Bild 19 - Första fm v.13. Bild 20 - Relhst fr v.11 bakom relst fr
v.12, på baksidan av blomman.

Bild 21 - Första repetitionen varv 13. Bild 22 -På framsidan av blomman
v.13 kan du bara se fm i lmb gjord av 3
lm v.11 och fm v.12.

Bild 23 - Varv 13. Baksidan av
blomman.

V.14 Fortsätt med samma färg.
1 sm till lmb gjord av 3 lm innan 1 fm i relhst fr. *«1 hst (räknas som 2 lm i första
upprepningen), 2 st, 1 dst» i lmb gjord av 3 lm, 1 lm, 1 reldst fr runt fm v.13 (för ett alternativt
hörn, se nedanför) 1 lm,«1 dst, 2 st, 1 hst» i nästa lmb gjord av 3 lm, 2 lm, hoppa över 1 fm,
**«3 fm» i nästa lmb gjord av 3 lm, 1 lm, hoppa över 1 fm** 3 ggr, «3 fm» i nästa lmb gjord av
3 lm, 2 lm, hoppa över 1 fm* 4 ggr. Avsluta med 1 sm i första hst. Klipp av garnet. (Totalt 36
lm, 48 fm, 8 hst, 16 st, 8 dst, 4 reldst fr)
Alternativt hörn: Ersätt 1 reldst fr runt fm v.13 med 1 reldst fr runt relst fr v.12, se bild 24b
nedanför.

Bild 24a - Första repetitionen varv 14. Bild 24b - Alternativt hörn. 1 reldst fr
runt relst fr v.12.

Bild 25 - Varv 14.
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V.15 Byt färg. Starta varvet i lmb gjord av 1 lm i hörnet innan reldst fr.
*1 hst (räknas som 2 lm i första upprepningen) i lmb gjord av 1 lm, 2 lm, hoppa över 1 reldst fr,
1 hst i nästa lmb gjord av 1 lm, 2 lm, hoppa över 2 m (1 dst, 1 st), 1 hst i nästa st, 1 lm, hoppa
över 1 hst, 1 hst i nästa lmb, **1 lm, hoppa över 1 fm, 1 fm i nästa fm, 1 lm, hoppa över 1 fm, 1 fm i
nästa lmb** 3 ggr, 1 lm, hoppa över 1 fm, 1 fm i nästa fm, 1 lm, hoppa över 1 fm, 1 hst i nästa lmb,
1 lm, hoppa över 1 hst, 1 hst i st, 2 lm, hoppa över 2 m (1 st, 1 dst)* 4 ggr. Avsluta med 1 sm i
första hst. Klipp av garnet. (Totalt 64 lm, 28 fm, 24 hst)

Bild 26 - Första repetitionen varv 15. Bild 27 - Varv 15.

V.16 Byt färg. Starta varvet i lmb gjord av 2 lm i hörnet.
*«2 hst (räknas som 2 lm, 1 hst i första upprepningen), 2 lm, 2 hst» i lmb gjord av 2 lm i
hörnet, 2 lm, hoppa över 1 hst, 1 fm i lmb gjord av 2 lm, 1 lm, hoppa över 1 hst, 1 fm i lmb, 1
reldst fr runt fm v.13, hoppa över 1 hst (bakom reldst fr), **1 fm i lmb, 1 lm, hoppa över 1 fm** 3
ggr, 1 fm i lm, 1 relst fr runt fm v.13, hoppa över 1 fm (bakom relst fr), **1 fm i lmb, 1 lm, hoppa
över 1 fm, ** 3 ggr, 1 fm i lmb, 1 reldst fr runt fm v.13, hoppa över 1 hst (bakom reldst fr), 1 fm i
lmb, 1 lm, hoppa över 1 hst, 1 fm i lmb, 2 lm, hoppa över 1 hst* 4 ggr. Avsluta med 1 sm i första
hst. Klipp av garnet. (Totalt 56 lm, 48 fm, 16 hst, 4 relst fr, 8 reldst fr)

Bild 28 - Första repetitionen varv 16. Bild 29 - Varv 16.
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V.17 Byt färg. Starta varvet i lmb gjord av 2 lm i hörnet.
*«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 2 lm, 1 fm» i lmb gjord av 2 lm i hörnet, 2 fm
bmb, 1 relhst fr runt hst v.15, 1 lm, Hoppa över lmb gjord av 2 lm (bakom relhst fr och 1 lm), 1
fm bmb, 1 relhst fr runt hst v.15, hoppa över lmb (bakom relhst fr  ), 3 fm bmb **1 relhst fr runt
fm v.15, hoppa över lmb (bakom relhst fr), 1 fm bmb** 2 ggr, 1 relhst fr runt fm v.15, hoppa över
lmb (bakom relhst fr), 3 fm bmb, **1 relhst fr runt fm v.15, Hoppa över lmb (bakom relhst fr), 1
fm bmb** 2 ggr, 1 relhst fr runt fm v.15, hoppa över lmb, (bakom relhst fr), 3 fm bmb, 1 relhst fr
runt hst v.15, hoppa över lmb (bakom 1 relhst fr), 1 fm bmb, 1 lm, hoppa över lmb gjord av 2 lm, 1
relhst fr runt hst v.15, 2 fm bmb* 4 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp inte av garnet.
(Totalt 16 lm, 8 fm, 76 fm bmb, 40 relhst fr)

Bild 30 - Första repetitionen varv 17. Bild 31 - Varv 17.

V.18 Fortsätt med samma färg.
1 sm till lmb gjord av 2 lm, *«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 2 lm, 1 fm» i lmb
gjord av 2 lm, 3 fm, 1 relhst fr runt relhst fr v.17, 1 fm i lmb, 1 fm i fm, 1 relhst fr runt relhst fr
v.17, 3 fm,**1 relhst fr runt relhst fr v.17, 1 fm** 2 ggr, 1 relhst fr runt relhst fr v.17, 3 fm, **1
relhst fr runt relhst fr v.17, 1 fm** 2 ggr, 1 relhst fr runt relhst fr v.17, 3 fm, 1 relhst fr runt
relhst fr v.17, 1 fm i fm, 1 fm i lmb, 1 relhst fr runt relhst fr v.17, 3 fm* 4 ggr. Avsluta med 1 sm i
första fm. Klipp inte av garnet. (Totalt 8 lm, 100 fm, 40 relhst fr)

Bild 32 - Första repetitionen varv 18. Bild 33 - Varv 18.
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V.19 Fortsätt med samma färg. 1 sm till lmb gjord av 2 lm, *«1 fm (räknas som 1 lm i första
upprepningen), 2 lm, 1 fm» i lmb gjord av 2 lm, **1 fm bmb, 1 sm bmb** 17 ggr, 1 fm bmb* 4 ggr.
Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp inte av garnet. (Totalt 8 lm, 8 fm, 72 fm bmb, 68 sm bmb)

Bild 34 - Första repetitionen varv 19. Bild 35 - Varv 19.

V.20 Fortsätt med samma färg.
1 sm till lmb gjord av 2 lm, *«1 hst (räknas som 2 lm i första upprepningen), 2 lm, 1 hst» i lmb
gjord av 2 lm, 2 hst bmb, **1 lhst bmb i maska v.18 (samma som sm v.19), 1 hst bmb i fm v.19**
17 ggr, 1 hst bmb* 4 ggr. Avsluta med 1 sm i första hst. Klipp av garnet. (Totalt 8 lm, 8 hst, 80
hst bmb, 68 lhst bmb)

Bild 36 - Start varv 20. 1 sm till lmb
gjord av 2 lm, *«1 hst, 2 lm, 1 hst» i lmb
gjord av 2 lm, 2 hst bmb, 1 lhdc bmb i
maska v.18 (samma sm v.19).

Bild 37 - Första repetitionen varv 20. Bild 38 - Varv 20.

Nu är du klar med rutan! Hoppas du haft kul! // Micmarmik

Et� �to�� t��� t��� mi�� �ön��er���t��e: @je���p�, @vi��l���, @al��v����r��a, @le�_ka���r��e_8, @ca���l�47,
@in����l��, @m��ro���t��s���y, @c�o�h��_s�e�, @bo��y���m�, @c�o�h����t��ov��, @ma����s�.
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Syolökan (Sen ter):
*…*… 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”
«…» i… Maskor som virkas i samma maska, t.ex.:

”«3 st, 3 lm, 3 st» i nästa maska”
(räknas som…) Ersättning av första maskan på ett varv, t.ex.:

”3 lm (räknas som 1 st)”
betyder

”3 lm används istället för 1 st som första maska”
(Totalt…) Information om resultatet, t.ex.:

”1 lm (räknas som 1 fm), 2 lm. (Totalt 2 lm, 1 fm)”
betyder

”blir 3 lm, men räknas som 1 fm + 2 lm”
m maska

mb Maskbåge

lmb Luftmaskbåge

bmb Bakre maskbåge

fmb Främre maskbåge

sm Smygmaska

lm Luftmaska

fm Fast maska

hst Halvstolpe

lhst Lång halvstolpe

st Stolpe

lst Lång stolpe

dst Dubbel stolpe
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3-dst Tredubbel stolpe

relfm fr Relieffastmaska framifrån

relfm bak Relieffastmaska bakifrån

relhst fr Reliefhalvstolpe framifrån

relhst bak Reliefhalvstolpe bakifrån

relst fr Reliefstolpe framifrån

relst bak Reliefstolpe bakifrån

reldst fr Reliefdubbelstolpe framifrån

reldst bak Reliefdubbelstolpe bakifrån

2 relst fr 2 reliefstolpar framifrån runt samma maska

3 relst fr 3 reliefstolpar framifrån runt samma maska

3 relst fr tills 3 reliefstolpar framifrån tillsammans

Pic Picot av 3 lm, 1 sm i första lm

Pic4lm Picot av 4 lm, 1 sm i första lm
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