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Blå Drömmar – Filt och kudde 
Design @virkvisa - Finalist i Scheepjesutmaningen 2016 

 
Blogg: www.virkvisa.wordpress.com 
Instagram: @virkvisa 
 

5 % av alla intäkter från försäljningen av garnkit till Blå Drömmar doneras till Hjärtebarnsfonden i designerns namn. 

  

 

Material 
Virknål storlek 3,5mm, 4mm och 4,5mm 
Stoppnål 
Innerkudde 40x40 cm 
 
Garnåtgång filt 
Soft Fun: 3 st x nr 2426, 1 st x nr 2489, 7 st x nr 2511 
Soft Fun Aquarel: 1st x nr 810 
Soft Fun Denim: 5 st x nr 500, 4 st x nr 509 
 
Garnåtgång kudde 
Soft Fun: 2 st x nr 2511 
Soft Fun Aquarel: 2 st x nr 810 
Soft Fun Denim: 1 st x nr 507  
 
Filten virkas i tre olika sorters maskor för att ge stranden, havet och himmelen olika strukturer. De första 
två färgblocken virkas med en 4,5mm virknål, och resten av filten med en 4mm virknål. Den färdiga filten är 
105 x 150 cm. Kudden virkas med en 4mm virknål med undantag för kanten på sjöstjärnan som virkad med 
en 3,5 mm virknål. En framsida och en baksida virkas separat för att sedan virkas ihop. Sjöstjärnan sys fast 
på framsidan. Den färdiga kudden är 40 x 40 cm. 
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Observera att ingen har provvirkat mönstret och felaktigheter kan förekomma. Skulle fel 
upptäckas, vänligen maila till design@favoritgarner.se så vi kan rätta till felet.  
 
Förkortningar 
fm – fast maska 
st – stolpe 
hst – halvstolpe 
lm – luftmaska 
sm - smygmaska 
startvåg – virka 3 lm (motsvarar 1 st) och sen 2 st i samma maska, hoppa över 2 maskor, fm i den tredje st i 
nästa våg 
slutvåg – 3 st i den sista fm i raden 
våg – 5 st i fm mellan vågorna i föregående rad, hoppa över 2 maskor, fm i den tredje st i nästa våg 
 
Mönster filt 
Börja med Soft Fun 2426, virknål 4,5 mm. 195 lm 
1. Virka en fm i tredje lm från virknålen, * lm, hoppa över en lm, fm*, upprepa * till * till slutet av raden, lm, 
vänd. 
2. Hoppa över den första fm, * fm i lm, lm, hoppa över nästa fm* upprepa * till * till slutet av raden (den 
sista fm virkas i lm som görs innan vändningen i föregående rad), lm, vänd. 
3 – 50. Upprepa rad 2. 
Byt till Soft Fun Aquarel 810 
51. Fm i alla fasta maskor och luftmaskor. 
52 – 67. Upprepa rad 2. 
Byt till Soft Fun Denim 500 
4mm virknål 
68. 3 lm, 2 st i samma maska, * hoppa över 2 maskor, fm i nästa maska, hoppa över 2 maskor, 5 st i nästa 
maska * upprepa * till * 30 gånger, hoppa över 2 maskor, fm i nästa maska, 3 st i den sista maskan på 
raden, lm, vänd. 
69. fm i den första maskan, 31 vågor, hoppa över 2 maskor, fm i den översta lm på den initiala 3 lm i 
föregående rad, vänd. 
70. Startvåg, 31 vågor, slutvåg, lm, vänd. 
71 – 108. Upprepa varv 69 och 70. 
109. Upprepa varv 69. 
Byt till Soft Fun 2511 
110. Upprepa varv 70. 
111 – 162. Upprepa varv 69 och 70. 
Byt till Soft Fun 2489 
163. Upprepa varv 69. 
164. 2 lm, hst i den första maskan på raden, hst, * 3 fm, 3 hst * upprepa * till * 30 gånger, 3 fm, 2 hst. 
Byt till Soft Fun Denim 509 
165. Virka fm i bakre maskbågen på alla maskor, lm, vänd. (Detta är den enda raden som virkas i bakre 
maskbågen.) 
166 – 228. Fm i alla maskor, lm, vänd. 
229. Fm i alla maskor. 
 
Din filt är nu färdig! Mönstret på kudden kommer på nästa sida. 
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Mönster kudde 
Framsida Soft Fun Aquarel 810. 81 lm 
1. Virka en fm i tredje lm från virknålen, * lm, hoppa över en lm, fm*, upprepa * till * till slutet av raden, lm, 
vänd. 
2. Hoppa över den första fm, * fm i lm, lm, hoppa över nästa fm* upprepa * till * till slutet av raden (den 
sista fm virkas i lm som görs innan vändningen i föregående rad), lm, vänd. 
3 – 79. Upprepa rad 2. 
Kant: lm, * 3 fm i kantmaskan, fm i alla maskor tills det är 1 maska kvar, 3 fm i kantmaskan, 79 fm längst 
kanten *, upprepa 1 gång, stäng med en sm i den första fm. 
Baksida Soft Fun 2511 
Upprepa mönstret för framsidan. 
Sjöstjärna Soft Fun Denim 507 
4 mm virknål. 
Gör en magisk ring. Arbeta de första 5 varven runt utan att stänga dem. 
1. 6 fm 
2. 2 fm i alla maskor 
3. * 1 fm, 2 fm i 1 * upprepa * till * 5 gånger 
4. * 2 fm, 2 fm i 1 * upprepa * till * 5 gånger 
5. * 3 fm, 2 fm i 1 * upprepa * till * 5 gånger 
Klipp inte av garnet utan använd de följande 6 maskorna till att virka den första armen. 
 
Arm 
1 - 5. 6 fm, vänd 
6. Hoppa över den första maskan, 5 fm, vänd. 
7. Hoppa över den första maskan, 4 fm, vänd. 
8 – 14. 4 fm, vänd, 
15. Hoppa över den första maskan, 3 fm, vänd. 
16. Hoppa över den första maskan, 2 fm, vänd. 
17 – 21. 2 fm, vänd. 
22. Hoppa över den första maskan, 1 fm, vänd. 
23. 1 fm. 
Klipp av garnet. 
Fäst garnet i den första lediga fm till vänter om armen och upprepa armmönstret. Upprepa tills du har fem 
armar. 
Byt till en 3,5 mm virknål. 
Fäst garnet med en stående fm i den ensamma fm i spetsen av en arm, 2 fm i samma maska, * 22 fm längs 
armen, sm i samma maska den första fm på nästa arm är virkad i, 22 fm, 3 fm i spetsen på armen *, 
upprepa fyra gånger men uteslut de 3 sista fm, stäng med en sm i den stående fm. 
Sy på sjöstjärnan på framsidan av kudden. 
Lägg fram- och baksida mot varandra, avigsida mot avigsida. Virka ihop dem med smygmaskor i bakre 
maskbågen. Stoppa in innerkudden när du virkat ihop tre av sidorna och virka därefter ihop den sista sidan. 
 
Din kudde är nu färdig! 
 
 


