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Autumn symmetry lines blanket 

 

Design Tijna Tengdahl - Virknålen & Majskroken 
i samarbete med Favoritgarner 

 
Instagram: @virknalenochmajskroken 
Blogg: www.virknalenochmajskroken.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 

Skulle fel hittas i detta mönster, vänligen maila till design@favoritgarner.se 
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GARN: 21 ST 50-GRAMSNYSTAN BOMULLSGARN CATONA ELLER CAPRI.  

3 NYSTAN VARDERA AV 7 OLIKA FÄRGER. ORIGINALMÖNSTRET ÄR GJORT I FÖLJANDE FÄRGER 
CATONA: 

 

      179 - TOPAZ 
      254 - FOSSIL 
      257 - ANTIQUE MAUVE 
      383 - GINGER GOLD 
      395 - WILLOW 
      396 - ROSE WINE 
      404 - ENGLISH TEA 

 
Storleken blir lagom som baby/barnfilt. För större filt, skapa fler rutor. 

 
VIRKNÅL: 3,0 mm 

 
Hexagonerna sys ihop, innan det bör de blockas så att de håller formen. 

 
MASKOR DU BEHÖVER BEHÄRSKA: 

luftmaskor 
halvstolpar 

stolpar 
reliefstolpar  
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Start:  

Virka 5 lm och slut till en ring med 1 sm, 
alternativt kan du göra en magisk ring. 

 
Varv 1 - med färg A:  

2 st, 2 lm  
upprepa 5 gånger så att du har totalt 6 stolpgrupper. 

 

Varv 2 - med färg A: 
Varvet ska börja virkas i ett av hörnen.  

Börja därför med att virka 1 sm i kommande stolpe, och 1 sm i lm-utrymmet.  
Här ska du börja virka varv 2: 

 
4 lm (ersätter första stolpen och de 2 lm i hörnet), 1 st i samma lm-utrymme,  

1lm, 1 st mellan stolparna på det föregående varvet, 1 lm.  
Upprepa varvet ut. 

 
Alltså: 

I varje hörn virkar du: 1 st, 2 lm, 1 st. 
 

Längsmed sidan virkar du:  
1 lm, 1 st mellan stolparna på föregående varv, 1 lm.  

 
Slut varvet med 1 lm i den andra luftmaskan på den luftmaskskedja som startade varvet. 
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Varv 3 - med färg B: 
Anslut garnet med 1 sm i något av de sex hörnen.  

Virka 2 lm (ersätter den första stolpen). 

Virka vidare längsmed sidan av hexagonen:  
1 st, 1 reliefstolpe, 1 st 
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I varje hörn virkar du:  
1 st, 2 lm, 1 st 

 

Upprepa varvet ut. 
 

När du avslutar varvet virkar du ytterligare 1 stolpe, 2 lm i det hörn där du började.  
Slut varvet med 1 smygmaska. 

 

 
Varv 4 - med garn B: 

2 lm (ersätter första stolpen), 1 st, 1 reliefstolpe, 2 st 
 

I varje hörn virkar du: 
 2 st, 2 lm, 2 st 

 
Virka vidare längsmed sidan: 

2 st, 1 reliefstolpe, 2 st. 
 

Upprepa varvet ut. 
Slut varvet med en smygmaska. 
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Varv 5 - med garn C: 
Anslut garnet med 1 sm i något av hörnen.  

Virka 2 lm (ersätter den första stolpen). 
 

Längsmed sidan virkar du: 
4 stolpar, 1 reliefstolpe, 4 stolpar 

 
I varje hörn virkar du: 

1 st, 2 lm, 1 st 
 

Upprepa varvet ut. 
 

När du avslutar varvet virkar du ytterligare 1 stolpe, 2 lm i det hörn där du började.  
Slut varvet med en smygmaska. 
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                                                    Varv 6 - med garn C: 
2 lm (ersätter första halvstolpen), 4 hst, 1 reliefstolpe, 5 hst 

 
I varje hörn virkar du: 

2 hst, 2 lm, 2 hst 
 

Längsmed sidan virkar du: 
5 hst, 1 reliefstolpe, 5 hst. 

 
Observera att du virkar med halvstolpar hela varvet, utom i reliefen där du fortsätter att 

göra reliefstolpar som tidigare. När du avslutar varvet virkar du ytterligare 1 hst och 2 lm i 
det hörn där du började. 
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Start:  
Virka 5 lm och slut till en ring med en sm 

Varv 1 - med färg A:  
2 st, 2 lm  

Upprepa 2 gånger så att du har totalt 3 stolpgrupper 
 
 
 
 

 

 
 

Varv 2 - med färg A: 
Vänd arbetet och virka ”tillbaka” 

2 lm (ersätter första stolpen) 
1lm, 1 st mellan stolparna på det föregående varvet, 1 lm.  

1 lm, 1 st mellan stolpgrupperna på föregående varv, 1 lm (hörn). 
 

1lm, 1 st mellan stolparna på det föregående varvet, 1 lm. 
1 lm, 1 st mellan stolpgrupperna på föregående varv, 1 lm (hörn). 

 
1lm, 1 st mellan stolparna på det föregående varvet, i st i sista maskan 

 
Slut varvet med 1 lm i den andra luftmaskan på den luftmaskskedja som startade varvet. 
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Varv 3 - med färg B: 
Vänd inte på arbetet. Anslut garnet i första maskan på höger sida. 

Anslut garnet med 1 sm i hörnet på höger sida 
Virka 3 lm (ersätter den första stolpen). Virka ytterligare 1 st i samma maska. 
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Virka vidare längsmed sidan:  
reliefstolpe, 1 st 

 
I varje hörn virkar du:  

1 st, 2 lm, 1 st 
 

Längsmed sidan virkar du: 
1 st, 1 reliefstolpe, 1 st 

 

Upprepa varvet ut. 
 

När du avslutar varvet virkar du 2 st i den sista maskan. 

 

 
 

Varv 4 - med garn B: 
Vänd arbetet och virka ”tillbaka” 

 
3 lm (ersätter första stolpen), 1 st i samma maska 

 
Reliefstolparna ska på det här varvet virkas från baksidan, 

”vik” arbetet och virka reliefstolpen som vanligt. 
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Varvet virkas nu vidare från framsidan, där du startade varvet 
 

I varje hörn virkar du: 
 2 st, 2 lm, 2 st 

 
Längsmed sidan virkar du: 

2 st, 1 reliefstolpe från baksidan, 2 st. 
 

Upprepa varvet ut. 
Virka ytterligare 1 st i den sista maskan. 
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Varv 5 - med garn C: 
Vänd inte på arbetet. Anslut garnet i första maskan på höger sida. 

Anslut garnet med 1 sm i hörnet på höger sida 
 

Virka 3 lm (ersätter den första stolpen). 
Virka ytterligare 1 stolpe i samma maska 

2 st i kommande maskor, 1 reliefstolpe, 4 st vidare mot hörnet 

 
I varje hörn virkar du: 

1 st, 2 lm, 1 st 
 

Längsmed sidan virkar du: 
4 stolpar, 1 reliefstolpe, 4 stolpar 

 

När du avslutar varvet virkar du ytterligare 1 st i sista maskan 
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Varv 6 - med garn C: 
Vänd arbetet och virka ”tillbaka” 

2 lm (ersätter första hst), 1 hst i samma, 4 hst, 1 reliefstolpe från baksidan, 5 hst 
 

I varje hörn virkar du: 
2 hst, 2 lm, 2 hst 

 
Längsmed sidan virkar du: 

5 hst, 1 reliefstolpe från baksidan, 5 hst. 
 

När du avslutar varvet virkar du ytterligare 1 hst i den första maskan 
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Lägg hexagonerna med aviga sidor uppåt. 
Trä en nål med någon av de färger som du använt till det yttre varvet. 

Sy fram och tillbaka genom de bakre maskbågarna 

 

 

**************************  Klar!  *************************** 
 

Det ligger mycket arbete bakom en design och skulle bli mycket glada om du länkade till oss när 
bilder visas. Tagga oss gärna så vi får se din fina version!  
   
 
Facebook & Instagram: @favoritgarner  @virknalenochmajskroken 
 
Hashtags: # virknalenochmajskroken  #favoritgarner 
 
 

Länk att dela för mönster och garn: www.favoritgarner.se  
 

 


