
DARLING ICE CREAM

av Anna Hidesjö i samarbete med Falkgarn.

Du behöver: Falkgarn emma, maskmarkör, en synål, vadd och säkerhetsögon (6mm).
     En kopp med något varmt och en filt är också mysigt a  ha ll de a kalla projekt.

Färger: 
vit – 851
cyklamen – 705
syren – 919
ljuslila – 724
ecru – 005
dusty pink – 978
turkos – 714
ljusblå – 834
grön kaki – 823
vinröd – 866

Virknål: 2.5 mm

Bra a  veta: Den färdiga glassen är ungefär 11-12
cm lång.
      Läs gärna igenom mönstret innan du börjar.

Termer:

v – varv

mr – magisk ring 

m – maska

fm – fast maska

lm – lu maska

hst – halvstolpe

st – stolpe

sm – smygmaska



2i1 – 2 fasta maskor i en maska

*--* – när du ser denna skall du upprepa det som står innanför *--* 
(ex. *här inne skall du läsa vad det står* bakom följer hur många gånger du skall upprepa)

2 ihop – virka ihop 2 maskor llsammans

SMAK

Glasskulan och rånet virkas som en del i en spiral.

Färg 851

v 1: 6 fm i en mr = 6 m

v 2: 2 fm i varje m = 12 m

v 3: *1 fm, 2i1* upprepa *--* 6 gånger = 18 m

v 4: *2 fm, 2i1* upprepa *--* 6 gånger = 24 m

v 5: virka en fm i varje m = 24 m

v 6: *3 fm, 2i1* upprepa *--* 6 gånger = 30 m

v 7: 2 fm, 2i1 *4 fm och 2i1* upprepa *--* 5 gånger, 2 fm = 36 m

v 8: virka en fm i varje m = 36 m

v 9: *5 fm, 2i1* upprepa *--* 6 gånger = 42 m

v 10 & 11: virka 1 fm i varje m = 42 m

v 12: *5 fm, 2 ihop* upprepa *--* 6 gånger= 36 m

v 13: 1 fm i varje m = 36 m

v 14: 2 fm, 2 ihop *4 fm, 2 ihop* upprepa *--* 5 gånger, 2 fm = 30 m

v 15: *3 fm, 2 ihop* upprepa *--* 6 gånger = 24 m

v 16: 
virka hela varvet i den främre maskbågen. 

1 fm, 5 lm, 4 hst ner, 1 sm    



4 fm, 4 lm 3 hst ner, 1 sm

4 fm, 3 lm 2 hst ner 1 sm

4 fm, 5 lm 4 hst ner, 1 sm

4 fm, 4 lm 3 hst ner, 1 sm

4 fm, 3 lm 2 hst ner, 1 sm  

avsluta med 2 fm och gör en sm i nästa m och fäst. Lämna en ganska så lång bit (50-60 cm)som vi
behöver sedan för a  fästa dropparna. Lämna tråden lls alla delar är färdiga (se montering)

maskan närmast dig när du håller i arbetet är den främre. (se pilen)

bilden ll vänster visar de första lu maskorna, du börjar a  virka dina halvstolpar i den andra 
maskan ifrån virknålen. På den andra bilden har jag sa  markören i vår första maska för a  visa 
tydligt vart du skall göra din smygmaska. 

på baksidan av arbetet kommer det a  se ut såhär, du kommer se små öglor, de är dina bakre 
maskor. Sä  din markör i den första maskan du får. När du är färdig skall det se ut som nästa 



bild, med 6 droppar.

Nu är smaken på din glass färdig. Nu skall vi gå vidare ll rånet!

RÅN

I de a varvet skall vi plocka upp maskor, vi kommer a  ta det steg för steg, så kolla gärna på 
bilderna så skall jag förklara hur vi skall göra! 

Börja med a  ta färg 705 och gör en ögla på virknålen. 

trä virknålen i den första bakre maskan ifrån föregående varv. Plocka upp din tråd på andra 
sidan och dra igenom din maska.

Du har nu två maskor på din virknål, gör e  omslag med garnet och dra igenom dina två trådar, 
du skall nu ha din första fasta maska. Virka 23 fm ll i de bakre maskbågarna.

Om du vill ha ögon på din glass kan du sä a på dem nu, har du inga säkerhetsögon eller har 
väldigt små barn kan du all d brodera dit e  par ögon när glassen är färdig, du kan också göra 
en glass helt utan ögon. Du placerar dem där du tycker a  det passar, jag föreslår a  du sä er 
dem mellan varv 12 & 13.

v 1: 1 fm i varje bm = 24 m

v 2-5: 1 fm i varje m = 24 m

nu kan du fylla glasskulan med vadd! 

v 6: *10 fm, 2 ihop* upprepa *--* 2 gånger = 22 m

byt ll färg 919 (se hur du gör färgbyte längre ner)

v 7: *9 fm, 2 ihop* upprepa *--* 2 gånger = 20 m

v 8:  *8 fm, 2 ihop* upprepa *--* 2 gånger = 18 m



här någonstans kan det vara bra a  börja fylla di  rån med vadd, fortsä  fylla den under 
arbetets gång! 

v 9: *7 fm, 2 ihop* upprepa *--* 2 gånger = 16 m

v 10: *6 fm, 2 ihop* upprepa *--* 2 gånger = 14 m

v 11: *5 fm, 2 ihop* upprepa *--* 2 gånger = 12 m 

v 12: *4 fm, 2 ihop*  upprepa *--* 2 gånger = 10 m

v 13: *3 fm, 2 ihop* upprepa *--* 2 gånger = 8 m

v 14: *2 fm, 2 ihop* upprepa *--* 2 gånger = 6 m

v 15: 1 fm i varje = 6 m

gör en sm i nästa m och fäst tråden, stoppa den en sista gång och sy sedan igen di  hål, jag gör 
de a genom a  trä tråden på en nål, syr igenom alla de främre maskbågarna hela arbetet runt 
(6 m i de a fallet) och sedan drar jag i tråden så a  hålet krymper.

Hur du byter färg: 

Påbörja din fasta maska som vanligt, när du har 2 öglor på din virknål skall du avsluta maskan 
med din nya färg, klipp av din förra färg och se ll a  virka med ändarna du får längst med 
arbetet! 

Nu är du färdig med din glasstrut, det är dags a  göra lite topping! 

TOPPINGS
delarna som följer nedan görs separat och sys sedan på din darling ice cream! 

Topping

virkas i spiral 

färg 724

v 1: 6 m i en mr = 6 m

v 2: 2 fm i varje m = 12 m

v 3: *1 fm, 2i1* upprepa *--* 6 gånger = 18 m



v 4: *2 fm, 2i1* upprepa *--* 6 gånger = 24 m

v 5: 1 fm, 2i1 *3 fm, 2i1* upprepa *--* 6 gånger 2 fm = 30 m

v 6: 7 lm, 6 hst ner, sm, 4 fm 
             3 lm, 2 hst ner, sm, 4 fm
             *5 lm, 4 hst ner, sm,  4 fm* upprepa *--* 2 gånger
             3 lm, 2 hst ner, sm,  4 fm
             7 lm, 6 hst ner, sm, 4 fm
             5  lm, 4 hst ner, sm, 4 fm 
fäst tråden och lämna en bit (50-60 cm) a  sy fast din topping med!

Grädde

färg 005

v 1: Gör en mr och gör 3 lm, dessa räknas som din första stolpe, virka sedan 19 stolpar i din mr.

Avsluta varvet med en sm i den 3:e lu maskan ifrån din allra första stolpe av lu maskor = 20 m 

v 2: Virka 3 lm, dessa räknas som din första stolpe, virka 2 st i samma maska som dina lu maskor.
Virka sedan 3 st i varje m 

Avsluta varvet med en sm i den 3:e lm ifrån din allra första stolpe av lu maskor = 60 m
Glöm inte a  dra åt din mr så a  din grädde blir lite vågig! 

Gör y erligare en sm ner i nästa maska och fäst din tråd, lämna en bit ll a  sy fast den med (ca 
40cm)



Blåbär

virkas i spiral

färg 834

v 1: 5 fm i en mr = 5 m

v 2: 2 fm i alla m = 10 m

v 3: 1 fm i varje m = 10 m

sä  fast en stjälk med färg 823, se bilder nedan

Hur du sä er dit en stjälk: klipp av en bit tråd (20-25 cm), och knyt en knut så a  du får en liten 
ögla, trä öglan genom en nål och trä den inifrån och ut genom hålet du får i din magiska ring, 
och voila! 

Spara trådarna som är långa, de stoppar du in i blåbäret som fyllning.

v 4: *2 ihop* upprepa *--* 5 gånger = 5 m



avsluta med en sm i nästa m och fäst din tråd och sy igen hålet! spara en bit tråd (40 cm) så a  
du kan fästa blåbäret ordentligt i din glass.

Jag gjorde två blåbär ll med färgkombina onerna 714 (stjälk 978) och 978 (stjälk 866)

Montering

Ta din topping och sy din mi -tråd (den du får i början av arbetet i din mr) igenom toppen av 
glassen och ut där bak (se första bilden). Nåla fast di  arbete ordentligt och börja med a  sy fast
dropparna på din glass. 
     Jag sydde ihop de lilla hålet som blir vid bo en av droppen (du ser tydligt på bilden i mi en 
a  det är e  litet hål, där kan du lägga e  litet stygn för a  dölja det mer), sedan ut vid toppen.

Sedan syr du upp i glassdroppen och ner llbaka och in i samma hål. Se bilderna. Fortsä  hela 
arbetet runt och sy sedan fram och llbaka e  par gånger i vadden och klipp av din tråd.



Nu ll toppingen. Du använder samma princip som vid de vita dropparna men här syr du också 
e  stygn mellan dropparna för a  fästa ordentligt. När du sy  ner llbaka in i droppen så drar 
du ut nålen mellan dropparna (se på bilden), sedan syr du ner i maskan bredvid och ner i samma 
hål du kom upp ur. Fortsä  hela arbetet runt.

Lämna din tråd ur samma hål som du trädda ut din mi -tråd i början av monteringen, knyt ihop 
trådarna llsammans och pu a lä  in dem i glassen, de a kommer ni använda på alla delar ni 
syr fast för a  säkert ha fäst allt ordentligt.



Nåla fast din grädde, där nålen pekar och där jag ritat tre streck sydde jag ner min tråd, så a  
den blev mindre synlig och för a  kunna sy fast grädden lite mer in mot mi en (i varv 1).

När du skall sä a dit dina blåbär använder du samma princip som för de andra delarna vi har 
sy  fast. Trä tråden på en nål, sy blåbäret genom mi en av grädden och sy runt inne i vadden 
och lämna din tråd ut ur e  hål, fäst de andra och lämna ur samma hål, knyt en knut och pu a 
in den i glassen.

Som en avslutande touch på din darling ice cream kan du brodera dit små rosiga kinder vid 
ögonen.

HURRA!

Nu är din glass färdig, tack så himla mycket för a  du gjorde den med mig 

Om du gör en liten glass och väljer a  dela den i sociala media, tagga gärna mig @crochetbypani 
och #darlingicecream så a  jag får se era skapelser!



EXTRA
Jag vill gärna visa a  det går a  göra i olika
färgkombina oner men också på flera sä .
Brodera gärna dit lite strössel eller varför inte sä a dit
en ll glasskula? 

Gör varv 1-16 så a  du har en glassmak ll, du behöver
inte göra varv 16 i den främre maskbågen utan det går
bra a  virka i båda maskbågarna då den sedan kommer
fästas på din glasskula, du fäster den på samma sä  som
du gör när du fäster din topping. Placera den där du vill
ha den, nåla fast och sy fast den! 

©2018 crochetbypani Anna Hidesjö
Om du väljer a  använda dig av mi  mönster och publicerar i sociala medier så glöm ej a  hänvisa ll mi  mönster, 
tagga gärna mig med @crochetbypani #crochetbypani så a  jag får se era fina skapelser! Ni kan länka både ll min 
instagram eller facebooksida.

Du får inte lov a  kopiera mi  mönster och kalla det för di  egna eller ta delar ur mi  mönster. Du får inte lov a  sälja
mi  mönster eller sälja produkter gjorda ifrån mi  mönster, a  ge bort som gåva är okej om du hänvisar ll a  det är 
jag, crochetbypani, som är skaparen av mönstret. Tänk på a  vi som designar mönster ll er lägger ner mycket hjärta 
och d på de a, så snälla följ mina direk oner! KRAM!


