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Höstaster 
Filten Höstaster - designad av Erika Strande / @fingerscroched 

Vinnare i Favoritgarners ”Scheepjesutmaningen” 2016 

 

Instagram: @fingerscroched 

 
  

 

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Höstaster är, som namnet antyder en tjock, tät och varm filt. För att virka filten 

rekommenderas virkerfarenhet, då den innehåller några specialmaskor, se under rubriken 

”förkortningar” nedan. Läs noga varje avsnitt! Skulle ni hitta fel i beskrivningen, vänligen 

maila till design@favoritgarner.se så vi kan rätta till felet. Tips! På YouTube finns flertalet 

videor som visar hur olika maskor virkas. 

 

 

Garn: Scheepjes Stone Washed XL, 70 % bomull, 30 % akryl, 50 gr = 75 m 

 

Färger och garnåtgång: totalt 35 nystan enligt följande färgfördelning.  

842 - Smokey Quartz (13 st) 

843 - Black Onyx (8 st) 

854 - Crystal Quartz (2 st) 

848 - Corundum Ruby (3 st) 

850 - Garnet (3 st) 

851 - Deep Amethyst (3 st) 

860 - Rose Quartz (3 st) 

 

Nålstorlek: 5,0 mm (om du virkar hårt kommer du behöva gå upp till storlek 5,5 – 6,0 mm) 

Masktäthet med nål 5: 10 x 10 cm = 14 stolpar x 9 varv. 

Färdig storlek: 1 ruta mäter ca 18 x 18 cm, hela filten mäter ca 100 x 130 cm. Önskas större 

storlek, bygg på med fler rutor. 
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Förkortningar:  

m = maska  

mb = maskbåge 

lm = luftmaska  

sm = smygmaska  

fm = fast maska  

hst = halvstolpe  

st = stolpe  

dst = dubbelstolpe 

relst fr = reliefstolpe framifrån  

reldst fr = reliefdubbelstolpe framifrån 

reldst fr tills = virka ihop 2 reliefdubbelstolpar framifrån 

lmb = luftmaskbåge  

fmb = främre maskbåge  

bmb = bakre maskbåge  

hö = hoppa över  

fg = föregående 

*-* = upprepa det som står mellan *-* ggr = gånger 

 

Specialmaskor 

picot = virkas 3 lm, 1 sm i 1:a lm 

relst/reldst = virkas som st/dst men med nedtag runtom angiven m, så att st/dst lägger sig 

uppepå arbetet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mönster 
 

Till att börja med virkas 24 stycken blomrutor. Virka 6 rutor av varje färgkombination. 

Färgbyten anges löpande i texten. 

 

De olika rutorna är numrerade 1-4 för att senare vara till hjälp vid utplacering av rutorna. Färg 

på blombladen anges ovan bilden (färg 2 i beskrivningen), färg på mittrundeln nedan bilden 

(färg 1 i beskrivningen):  

                1                  2                  3             4 

 

    Pink Quartsize     Corundum Ruby    Deep Amethyst         Garnet 

  

        Black Onyx      Crystal Quartz      Crystal Quartz             Crystal Quartz 
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Blomruta 

 

Först virkas blomman, därefter rutan bakom blomman. 

Start: Börja med färg 1. Gör en magisk ring 

Varv 1: 2 lm, 7 hst i ringen, 1 sm i 2:a lm (8 hst) 

 

  
 

 

Varv 2: Byt till färg 2. Virka enbart rundelns fmb. Gör en löpögla runt nålen, stick nålen 

genom valfri fmb och gör 1 sm. 12 lm, 1 sm samma m som sist gjorda sm, *1 sm i nästa fmb, 

12 lm, 1 sm i samma m som sist gjorda sm*, upprepa *-* 6 ggr till, gör 1 sm i startm (8 12-

lmb) 

 

  
 

 

Varv 3: Gå direkt till att virka runt 12-lmb *{2 fm, 3 hst, 4 st, 1 picot, 4 st, 3 hst, 2 fm}*, 

upprepa *-* 7 ggr till, 1 sm i 1:a bladets 1:a fm, klipp av garnet och fäst ändarna (8 st 

blomblad). Blombladen vrider sig något och ska så göra. 

 

  
 

Bakom blomman ska nu själva rutan virkas. Till en början kan det upplevas som att rutan 

blir sned, då man hoppar över 1 maska vid hörnen. Det ska rätas ut under vägen till sista 

varvet. 
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Varv 4: Byt till Smokey Quartz. Virka enbart i rundelns bmb. Gör en löpögla runt nålen, stick 

nålen genom valfri bmb och gör 1 sm, 2 lm, 1 st i samma m, därefter 2 st i varje följande bmb, 

1 sm i 2:a lm (16 st) 

 

  
 

Varv 5: Virka nu genom båda mb. 2 lm, 1 st i nästa 3 m, 3 lm, *1 st i samma m som sist 

gjorda st, 1 st i nästa 4 m, 3 lm*, upprepa *-* 2 ggr till, 1 st i samma m som senast gjorda st, 1 

sm i 2:a lm (20 st + 4 stycken 3-lmb) 

 

  
 

Varv 6: 2 lm, 1 st i nästa 3 m, i 3-lmb virkas {2 st, 3 lm, 2 st}, hö nästa m (den kan ligga lite 

dold precis efter 3-lmb), *1 st i nästa 4 m, i 3-lmb virkas {2 st, 3 lm, 2 st}, hö nästa dolda 

m)*, upprepa *-* 2 ggr till, 1 sm i 2:a lm (32 st + 4 stycken 3-lmb) 
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Varv 7: 2 lm, 1 st i nästa 5 m, i 3-lmb virkas {2 st, 3 lm, 2 st}, hö nästa dolda m, *1 st i nästa 

7 m, i 3-lmb virkas {2 st, 3 lm, 2 st}, hö nästa dolda m)*, upprepa *-* 2 ggr till, 1 st i sista m, 

1 sm i 2:a lm (44 st + 4 stycken 3-lmb) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 8: 2 lm, 1 st i nästa 7 m, i 3-lmb virkas {2 st, 3 lm, 2 st}, hö nästa dolda m, *1 st i nästa 

10 m, i 3-lmb virkas {2 st, 3 lm, 2 st}, hö nästa dolda m)*, upprepa *-* 2 ggr till, 1 st i nästa 2 

m, 1 sm i 2:a lm (56 st + 4 stycken 3-lmb) 

Var uppmärksam på att maskor och maskantalet i lmb i hörnen förändras på nästa varv. 

 

  
 
Varv 9: 2 lm, 1 hst i nästa 9 m, i 3-lmb virkas {2 hst, 2 lm, 2 hst}, hö nästa dolda m, *1 hst i nästa 13 

m, i 3-lmb virkas {2 hst, 2 lm, 2 hst}, hö nästa dolda m)*, upprepa *-* 2 ggr till, 1 hst i nästa 3 m, 1 

sm i 2:a lm (68 hst + 4 stycken 2-lmb) 
  
Inför nästa varv - lägg ut blombladen så att det ligger en om varje sida av lmb i hörnen. 
  
Varv 10: 2 lm, 1 hst i nästa 7 m, *gör ett omtag, stick nålen genom picotens 2:a m på det blomblad 

som kommer närmast, stick nålen genom nästa m på rutan och gör färdigt hst, 1 hst i nästa 3 m, i 3-

lmb virkas {2 hst, 2 lm, 2 hst}, hö nästa dolda m, 1 hst i nästa 3 m, stick nålen genom picotens 2:a m 

på nästa blomblad, stick nålen genom nästa m på rutan och gör färdigt hst, 1 hst i nästa 8 m*, upprepa 

*-* 2 ggr till, 1 hst genom nästa picot och m på rutan, 1 hst i nästa 3 m, i 3-lmb virkas {2 hst, 2 lm, 2 

hst}, hoppa över nästa dolda m*, 1 hst i nästa 3 m, 1 hst genom sista picoten och m på rutan, 1 sm i 2:a 

lm, klipp av garnet och fäst (80 hst + 4 stycken 2-lmb) 
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Nästa varv ska reliefdubbelstolpar framifrån virkas. När en reldst är virkad ska maskan 

bakom på föregående varv hoppas över. Den kan vara svåra att urskilja, så titta noga och 

räkna maskorna. Virka reldst relativt hårt, så de inte blir för lösa.  

Varv 11: Byt till Black Onyx. 2 lm, 1 hst i nästa 8 m, *1 reldst fr runt blombladets picot, hö 

nästa m på rutan (bakom reldst), 1 hst i nästa 4 m, i 3-lmb virkas {2 hst, 2 lm, 2 hst}, hö nästa 

dolda m, 1 hst i nästa 4 m, 1 reldst fr runt blombladets picot, hö nästa m på rutan, 1 hst i nästa 

9 m*, upprepa *-* 2 ggr till, 1 reldst fr runt blombladets picot, hö nästa m på rutan (bakom 

reldst), 1 hst i nästa 4 m, i 3-lmb virkas {2 hst, 2 lm, 2 hst}, hö nästa dolda m, 1 hst i nästa 4 

m, 1 reldst fr runt blombladets picot, hö sista m på rutan, 1 sm i 2:a lm (84 hst, 8 reldst + 4 

stycken 2-lmb)  

OBS! Om rutan ska användas självständigt, är det en fördel att byta ut reldst på sista 

varvet till relst. 

Varv 12: 2 lm, 1 hst i nästa 9 m, *1 reldst fr runt dst på fg v, hö nästa m på rutan (bakom 

reldst), 1 hst i nästa 5 m, i 3-lmb virkas {2 hst, 2 lm, 2 hst}, hö nästa dolda m, 1 hst i nästa 5 

m, 1 reldst fr runt reldst på fg v, hö nästa m på rutan (bakom reldst), 1 hst i nästa 10 m*, 

upprepa *-* 2 ggr till, 1 reldst fr runt reldst på fg v, hö nästa m på rutan (bakom reldst), 1 hst i 

nästa 5 m, i 3-lmb virkas {2 hst, 2 lm, 2 hst}, hö nästa dolda m, 1 hst i nästa 5 m, 1 reldst runt 

reldst på fg v, hö sista m på rutan (bakom reldst), 1 sm i 2:a lm, klipp av garnet och fäst (96 

hst, 8 reldst + 4 stycken 2-lmb)  

 

     
 

 

Montering av rutor 

 

Innan montering behöver rutorna blockas något. Lägg rutorna i ordning 4 x 6 rutor enligt 

följande schema och bild (siffrorna finns högst upp i avsnittet ”beskrivning”). 

 

Rad 1: 3, 2, 4, 1 

Rad 2: 4, 1, 3, 2 

Rad 3: 2, 3, 1, 4 

Rad 4: 1, 4, 2, 3 

Rad 5: 3, 2, 4, 1 

Rad 6: 4, 1, 3, 2 

 

  

 

 



Design Fingerscroched i samarbete med Favoritgarner www.favoritgarner.se 

Design Fingerscroched  I samarbete med Favoritgarners.se 

Instagram: @fingerscroched  Instagram: Favoritgarner 

© Copyright Favoritgarner/Gicona AB 2018. Reproduktion och publicering av mönster och material utan 

medgivande är inte tillåtet. Använd gärna #fingerscroched och #favoritgarner när bilder på din filt publiceras. 

För hopvirkning - använd färgen Black Onyx.  

Virka ihop rutorna genom att göra nedtag i båda rutornas fmb uppifrån och sedan sm genom 

dem båda, så det blir en platt söm (virka löst). OBS! Vid hopvirkning vid reldst: Stanna 1-2 

maskor innan varje reldst (det är viktigt att reldst får en lutning som syns). Stick nålen om 

reldst längst bort från dig och därefter runtom den närmast dig och gör 1 sm. Var noga med 

att virka sm så nära som möjligt inunder reldst på föregående varv, så maskantalet hålls.  

 

  
 

Kantbård 

 

Första stolpen på varje varv ersätts av 2 lm. Varje varv avlutas med 1 sm i första stolpens 

2:a lm. Observera att det under kantvarven förekommer både relst och reldst. 

 

Varv 1: Börja med Black Onyx. Gör ett varv fm runtom de hopvirkade rutorna. I varje hörn 

virkas (1 fm, 2 lm, 1 fm). Hoppa inte över den dolda maskan efter hörnet. Det ska vara 28 fm 

på sidan om varje ruta. Justera ifall maskantalet inte stämmer. (568 m + 4 2-lmb i hörnen) 

 

Fr.o.m. varv 2 virkas det runtom relst/reldst som det gjordes på rutorna, med skillnaden att 

relst/reldst i den som lutar åt höger påbörjas tidigare för att få rätt lutning. Var här 

uppmärksam på att den maska på fg varv som ska hoppas över ligger långt bakom 

relst/reldst. 

 

Varv 2: Byt till Pink Quartsize. Börja i något hörn. I varje hörn virkas (2 st, 2 lm, 2 st). Virka 

därefter 1 st i varje m varvet runt, förutom 

• efter att st är gjord i den fm virkad i reldst som lutar åt vänster, virka 1 reldst fr runtom 

reldst på rutan, hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

samt 

• fram till 2 m före den reldst som lutar åt höger, virka 1 reldst fr runtom reldst på rutan, 

hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

(584 m + 4 2-lmb i hörnen, mellan varje reldst ska det vara 13 st) 
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Varv 3: Byt till Smokey Quartz. Börja i något hörn. I varje hörn virkas (2 st, 2 lm, 2 st). 

Virka därefter 1 st i varje m varvet runt, förutom 

• efter att st är gjord i den reldst som lutar åt vänster, virka 1 relst fr runtom reldst på fg 

v, hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

samt 

• fram till 2 m före den reldst som lutar åt höger, virka 1 relst fr runtom reldst på fg v, 

hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

(600 m + 4 2-lmb i hörnen, mellan varje relst ska det vara 11 resp 15 st) 

 

Varv 4: Byt till Corundum Ruby. Börja i något hörn. I varje hörn virkas (2 st, 2 lm, 2 st). 

Virka därefter 1 st i varje m varvet runt, förutom 

• efter att st är gjord i den relst som lutar åt vänster, virka 1 reldst fr runtom relst på fg v, 

hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

samt 

• fram till 2 m före den relst som lutar åt höger, virka 1 reldst fr runtom relst på fg v, hö 

1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

(616 m + 4 2-lmb i hörnen, mellan varje reldst ska det vara 9 resp 17 st) 

 

Varv 5: Byt till Crystal Quartz. Börja i något hörn. I varje hörn virkas (2 st, 2 lm, 2 st). Virka 

därefter 1 st i varje m varvet runt, förutom 

• efter att st är gjord i den reldst som lutar åt vänster, virka 1 relst fr runtom reldst på fg 

v, hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

samt 

• fram till 2 m före den reldst som lutar åt höger, virka 1 relst fr runtom reldst på fg v, 

hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

(632 m + 4 2-lmb i hörnen, mellan varje relst ska det vara 7 resp 19 st) 

 

Varv 6: Byt till Deep Amethyst. Börja i något hörn. I varje hörn virkas (2 st, 2 lm, 2 st). 

Virka därefter 1 st i varje m varvet runt, förutom 

• efter att st är gjord i den relst som lutar åt vänster, virka 1 reldst fr runtom relst på fg v, 

hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

samt 

• fram till 2 m före den relst som lutar åt höger, virka 1 reldst fr runtom relst på fg v, hö 

1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

(648 m + 4 2-lmb i hörnen, mellan varje reldst ska det vara 5 resp 21 st) 

 

Varv 7: Byt till Smokey Quartz. Börja i något hörn. I varje hörn virkas (2 st, 2 lm, 2 st). 

Virka därefter 1 st i varje m varvet runt, förutom 

• efter att st är gjord i den reldst som lutar åt vänster, virka 1 reldst fr runtom reldst på fg 

v, hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

samt 

• fram till 2 m före den reldst som lutar åt höger, virka 1 reldst fr runtom reldst på fg v, 

hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

(664 m + 4 2-lmb i hörnen, mellan varje reldst ska det vara 3 resp 23 st) 

 

Varv 8: Byt till Garnet. Börja i något hörn. I varje hörn virkas (2 st, 2 lm, 2 st). Virka därefter 

1 st i varje m varvet runt, förutom 

• efter att st är gjord i den reldst som lutar åt vänster, virka 1 reldst fr runtom reldst på fg 

v, hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 



Design Fingerscroched i samarbete med Favoritgarner www.favoritgarner.se 

Design Fingerscroched  I samarbete med Favoritgarners.se 

Instagram: @fingerscroched  Instagram: Favoritgarner 

© Copyright Favoritgarner/Gicona AB 2018. Reproduktion och publicering av mönster och material utan 

medgivande är inte tillåtet. Använd gärna #fingerscroched och #favoritgarner när bilder på din filt publiceras. 

samt 

• fram till 2 m före den reldst som lutar åt höger, virka 1 reldst fr runtom reldst på fg v, 

hö 1 m på fg v och fortsätt med 1 st i varje m. 

(680 m + 4 2-lmb i hörnen, mellan varje reldst ska det vara 1 resp 25 st) 

 

Varv 9: Byt till Black Onyx. Börja i något hörn. I varje hörn virkas (2 st, 2 lm, 2 st). Virka 

därefter 1 st i varje m varvet runt, men där reldst nu möts, virka istället 2 reldst fr tills så de 

bildar en spets. Närmast om varje hörn kommer en ensam reldst, om vilken det virkas 1 reldst 

som tidigare. 

(696 m + 4 2-lmb i hörnen, mellan varje reldst tills ska det vara 27 st) 

 

  
 

 

Varv 10: Fortsätt med samma färg. Börja mittemellan två ”spetsar”. Virka 1 fm i varje m 

varvet runt, förutom 

• fram till 5 m före varje spets eller ensam reldst. Där virkas *hö 2 m, 4 st i samma m, 

hö 1 m, 1 sm i nästa m, {1 hst, 1 st, 1 picot, 1 st, 1 hst} i spetsmaskan, 1 sm i nästa m, 

hö 1 m, 4 st i samma m, hö 2*, fortsätt med 1 fm i varje m. 

samt 

• fram till 6 m före varje hörn. Där virkas *hö 2 m, 5 st i samma m, hö 1 m, 1 sm i nästa 

m, hö 1 m, {1 hst, 1 st, 1 dst, 1 picot, 1 dst, 1 st, 1 hst) i lmb, hö 1 m (den dolda), 1 sm 

i nästa m, hö 1 m, 5 st i samma m, hö 2 m*, fortsätt med 1 fm i varje m. 

(672 m, 4 hörnspetsar, 24 kantspetsar) 

 

 

Fäst alla lösa trådar och… 

 

    

…njut av din filt!  


