
Best. nr: 23190-2017    Garn: Emma 100 g från Falkgarn

00078

KUDDE MED BUBBELMÖNSTER

Modellbedömning: Medelsvår
Storlek: Ca: 35 cm
Garnåtgång: 
1 nystan blått 051 och 1 nystan beige 005
Virknål: 3 mm



FALKGARN

BESKRIVNING

Lm = luftmaska
Fm = Fast maska
Sm = smygmaska
St = stolpe
Hst = halvstolpe
Hö = hoppa över

Virka med nedtag i bakre maskhalvan. Upprepa från X till 
X varvet ut. Virka ihop varje varv med 1 sm. Varv som börjar 
med stolpe: Byt ut första st mot 1 fm + 1 lm. Virka ihop 2 st 
= virka första st till 2 öglor återstår. Virka nästa st lika långt. 
Drag genom samtliga öglor på nålen.
Blått: Virka ihop 10 lm med 1 sm till en ring
Varv 1: 2 st i varje lm
Varv 2: X 5 st i samma m, 1 st x
Varv 3: X (2 st i samma m) 5 gånger, 1 st X Varvet = 110 st. 
Varv 4, 5, 6, 7: 110 st.
Ecru. Varv 8: 110 fm
Varv 9: X 4 fm, 1 lm, hö 1 m x
Blått. Varv 10: X 1 st, 1 lm, hö 2 fm, 1 st, 5 st om hela lm x
Varv 11: X 2 st i varje st, 1 lm, hö 1 lm x
Varv 12, 13, 14, 15, 16: X 1 st i varje st, 1lm, hö 1 lm x
Varv 17: X 3 st (virka ihop 2 st) 4 gånger, 3 st, 1lm, hö 1 lm x
Ecru. Varv 18: X 1 fm i varje st, 1 sm om hela lm, virka in 
mot mitten, 1 sm om lm i varje varv till föreg. ecru rand, 1 
sm i var och en av de båda m i varv 9, sm om varje lm 

tillbaka ut mot varv 18 – virka mitt i redan befintliga 
m – X.
Varv 19: X 1 fm i varje fm, 1 lm x
Varv 20, 21: 1 st i varje m
Blått. Varv 22, 23, 24: 1 st i varje st. 
Fortsätt med Ecru garn – kuddens baksida. Virka 1 
varv st. Virka inte ihop varvet utan vänd och virka i 
fortsättningen fram och tillbaka med nedtag i främre 
maskhalvan. Minska 16 st varje varv på följande sätt: X 
13 st, virka ihop 2 st x. Sluta med 2 st. För varje varv 1 
st mindre före och mellan hoptagningarna. Fortsätt till 
varvet består av enbart 
hoptagningar. Avsluta med 1 varv st. 

TOFSAR TILL KUDDE MED BUBBLOR

Nysta upp ca 100 varv runt en bok så att trådarna blir 
ca 25 cm. Knyt om trådarna hårt med ca 50 cm dubbelt 
garn med knuten inne i ringen, som teckningen visar. 
Klipp av trådarna mitt emot knuten. Tag av en ny tråd 
och virka några varv hårt om alla trådarna där pilen 
visar. Knyt ihop. Håll i den långa, dubbla tråden och 
skaka ner tofsen åt andra hållet. Knyt en tråd, som 
teckningen visar. Klipp tofsen jämn. Fånga upp en ögla 
av det dubbla garnet genom toppen på tofsen och virka 
några lm med dubbelt garn. Sy fast tofsarna i kuddens 
mitt. Stoppa i en innerkudde. Sy ihop sömmen och drag 
ihop hålet i mitten genom att sy små tråckelstygn runt. 

Modell: Margareta Hultman


