
Pale Popcorn Pillow 
Ett mönster av: Maria Limnell (@virkevira) i samarbete med Falkgarn 

 

Förkortningar och förklaringar: 

Luftmaska = lm 

Fast maska = fm 

Halvstolpe = hst 

Stolpe = st 

Dubbelstolpe = dst 

Dubbelstolpe tillsammans = dst tills 

Bakre maskbågen = bmb 

Främre maskbågen = fmb 

Luftmaskbåge = lmb 

Popcorn: Virkas med 4 st samt en ”låsmaska” bestående av en lm 



Tredje maskbågen: Den som är ”bakom den bakre maskbågen” (se bild) 
 

 

Upprepa det som står mellan *…* varvet ut 

Upprepa det som står mellan (…) det antal gånger som anges efter parentesen. 

Börja varje varv med en stående maska och avsluta varje varv med en ”invisible join”. 

Min kudde är virkad i garnet Julie från Falkgarn med virknål 4,0 mm och jag har använt 
följande färger: vit (fg 11) 2 nystan, blyertsgrå ( fg 12) knappt 3 nystan, gråblå (fg 14) 1 
nystan, samt ljusrosa (fg 16) knappt 2 nystan. Garnet är ett bommulsgarn 8/8. Av detta blev 
kudden 40*40 cm. 
 

Börja med en magisk ring, eller virka 4  lm och slut till en ring med en smygmaska. 

1. 12 st (den första består av 3 lm) (rosa) 
 
2. 12 reliefstolpar fram med 1 lm mellan varje (grå) 
 
3. 12 popcorn i lmb, 3 lm mellan varje (inkl låsmaska)(rosa) 
 
4. 4 st i varje lmb, 1 reliefstolpe fram runt varje popcorn (grå) 
 
5. 1 fm i bakre lmb i varje st, 1 relief fm fram runt reliefstolparna. (vit) 
 
6. *1 relief fm fram runt relief fm, 2 fm i bmb, 2fm i samma bmb, 1 fm i bmb. * (blå) 
 
7. *1 popcorn i relief fm, 3 lm, hoppa över 2 fm, popcorn i fm, 3 lm, hoppa över 2 fm.* (vit) 
 
8. *1 reliefstolpe fram runt popcornet, 5 st i lmb.* (rosa) 
 
9. *1 reliefstolpe fram runt reliefstolpen, hoppa över 1 st, 4 st.* (grå) 
 



10. *1  relief hst fram runt reliefstolpen, 4 hst i bmb i nästa 4 st.* (vit) 
 
11. 1 fm i tredje lmb i varje maska. (blå) 
 
12. *(2 dst, 2 lm, 2 dst) i samma maska, 1 dst, 3 st, 3 hst, 15 fm, 3 hst, 3 st, 1 dst .* (vit) 
 
13. *(2 dst, 2 lm, 2 dst) i en hörnlmb. 3 relief dst fram, 3 relief st fram, 5 hst, 11 fm, 5 hst, 3 
relst fram, 3 reldst fram * (blå) 
 
14. *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i en hörnlmb. 1 hst i varje maska fram till nästa hörn. * ( grå) 
 
15. *(1 hst, 2 lm, 1 hst) i en hörnlmb. 1 hst i bmb i varje maska fram till nästa hörn* (vit) 
 
16. *(1 fm, 2 lm, 1 fm) i en hörnlmb. (3 fm i bmb, 1 dst tillsammans med nedtag i fmb på 
varv 14 i de maskor som bilden visar, hoppa över en maska på varv 15 ) upprepas 10 ggr, 3 
fm i bmb * (grå) Det ska alltid vara 3 överhoppade maskor mellan och det kommer att vara 2 
nedtag i de maskor där det sitter 2 markörer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om du gjort rätt, ska det se ut på följande sätt:

 
 
17. *(1 fm, 2 lm, 1 fm) i en hörnlmb. 1 fm i fm, 3 hst i fmb på varv 15, (1 fm i bmb i dst tills , 
3 hst i fmb på varv 15) upprepas 10 ggr ,1 fm i fm före hörnet * (vit) 
Markörerna visar vart hst ska göras. 
 

 
 
Om du gjort rätt, ser det ut på följande sätt: 
 

 



 
18. *(1 hst, 2 lm , 1 hst i en hörnlmb), 5 hst i bmb, (1 popcorn i fmb i dst tills på varv 16, 3 hst 
i bmb) upprepa 10 ggr, 2 hst i bmb*(rosa) 
 

 
 
19. *(1 fm, 2 lm, 1 fm) i en hörnlmb. 1 fm, 5 st i fmb på varv 17, (1 relief fm runt popcornet, 
3 st i fmb på varv 17) upprepas 10 ggr, 2 st i fmb på varv 17, 1 fm *(vit) 
 
20. *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i en hörnlmb, (3 hst i bmb, 1 relief hst fram) upprepas 12 ggr, 3 hst i 
bmb*(grå) 
 
21. *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i en hörnlmb, 1 hst i bmb, (1 relief hst fram, 3 hst i bmb) upprepas 13 
ggr, 1relief hst fram, 1 hst i bmb*(rosa) 
 
22.*(2 hst, 2 lm, 2 hst) i en hörnlmb, (3 hst i bmb, 1 relief hst fram) upprepas 14 ggr, 3 hst i 
bmb* (vit) 
 
23. *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i en hörnlmb, 1hst i bmb, 1 relief hst fram, (3 hst i bmb, 1 popcorn) 
upprepas 14 ggr, 3 hst i bmb, 1 relief hst fram , 1 hst i bmb *(blå) 
 
24. *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i en hörnlmb, 3 hst i bmb, 1 relief hst fram runt relief hst, (3 hst, 1 
relief hst fram runt popcornet) upprepas 14 ggr, 3 hst i bmb, 1 relief hst fram runt relief hst, 3 
hst i bmb*(vit) 
 
25. *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i en hörnlmb, 5 hst i bmb, (1 relief hst fram, 3 hst i bmb) upprepas 16 
ggr, 2 hst i bmb *(grå) 
 
26. *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i en hörnlmb, hoppa över den första maskan efter hörnet, 1 hst i tredje 
maskbågen i varje maska fram till nästa hörn.*(rosa) 
 
27. Som varv 26. (vit) 
 
28. Som varv 26. (blå) 
 
29. Som varv 27. (grå) 
 



30. *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i en hörnlmb, hoppa över den första maskan efter hörnet, 1 hst i tredje 
maskbågen i varje maska tills det är 1 maska kvar före hörnet*(rosa) 
 
31. Som varv 30. (vit) 
 
32. Som varv 30. (blå) 
 
33. *(2 st, 2 lm, 2 st) i en hörnlmb, hoppa över den första maskan efter hörnet, 1 st i tredje 
maskbågen i varje maska fram till näst sista maskan före hörnet *(grå) 
 
34. 1 st i varje maska och i varje hörn:(2 st, 2 lm, 2 st) (grå) 
 
Nu upprepar du varv 34 så många gånger du behöver för att få önskad storlek på ditt 
kuddfodral. För mig räckte det med att göra varv 34 2 ggr till för att det skulle passa till en 
kudde som är 40*40 cm. Det ska sitta ganska tajt för att inte kudden ska bli sladdrig i hörnen. 
 
Lägg ditt kuddfodral diagonalt över kudden enligt bilden och fäst i mitten med en markör. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Du ska nu virka ihop fodralet med fasta maskor. Det går lättast att börja från mitten och virka 
ut mot kanten.  
 

 
 

Du är nu färdig med din kudde!  

Om du visar upp din kudde i sociala medier, kom då ihåg att hänvisa till detta mönster och 
tagga mig gärna på Instagram med @virkevira eller #virkevira, så att jag får se hur din 
version blev. 
 
 
 
 
 
 
 


