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5 % av alla intäkter från försäljningen av garnkit till Projektväskan doneras till 
Hjärtebarnsfonden i Lovisas namn. 

 
 

Detta  är en perfekt väska att ha sin virkning i om man vill ta med sig den någonstans. Den 
går att bära på armen eller hänga på till exempel en stol. 

Den största delen av väskan är virkad fram och tillbaka och sys ihop. Detta för att få en rak 
och snygg söm.  Botten virkas separat och virkas sedan ihop med väskan. 

Material 

3 nystan catona 50 g 

3 mm virknål 

Stoppnål 

3 knappar som är 2 cm i diameter 

4 markörer alternativt 4 små bitar garn 
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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 

lm – luftmaska 

fm – fast maska 

hst – halvstople 

st – stolpe 

sm – smygmaska 

minskning – virka ihop 2 fm med en fm 

ökning – 2 fm i en maska 

 

Mönster 

113 lm 

1. Fm i den andra lm från virknålen, 111 fm, vänd. 

2 - 10. Lm (räknad inte som maska), 112 fm, vänd. 

11 - 32. 2 lm (räknas inte som maska), 112 hst, vänd. 

33. Lm (räknas inte som maska), 112 hst. Vik ihop väskan och stäng varvet med en sm i 
radens första hst. 

OBS! De kommande fem varven virkas runt, ej fram och tillbaka.  

34. 3 lm (räknas som stolpe), 2 st, * lm, hoppa över en maska, 3 st *, upprepa * till * 26 
gånger, lm, stäng varvet med en sm i den tredje lm i luftmaskbågen i början av varvet. 

35. 4 lm (räknas som stolpe + lm), * hoppa över en maska, 3 st (den andra st virkas runt 
lm), lm *, upprepa * till * 26 gånger, 2 st, stäng varvet med en sm i den tredje lm i 
luftmaskbågen i början av varvet.. 

36 – 37. Upprepa varv 34 och 35. 

38. Upprepa varv 34. 

OBS! Återgå till att arbeta fram och tillbaka. Vänd inte arbetet efter varv 38. 

39. Lm, fm i samma maska, 111 fm, vänd. 

40 – 43. Lm (räknas inte som maska), 112 fm. Klipp av garnet. 

Markera maskorna 4, 53, 60 och 108 med en markör eller en bit garn. 
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Handtag 

1. Fäst garnet med en stående fm i den fjärde maskan (den första maskan som är 
markerad), 47 fm (den sista maskan virkas i den andra maskan som är markerad), vänd. 

2. Lm, minskning, 46 fm, minskning, vänd. 

3. Lm, minskning, 44 fm, minskning, vänd. 

4. Lm, minskning, 42 fm, minskning, vänd. 

5. Lm, minskning, 40 fm, minskning, vänd. 

6. Lm, minskning, 38 fm, minskning, vänd. 

7. Lm, minskning, 36 fm, minskning, vänd. 

8. Lm, minskning, 34 fm, minskning, vänd. 

9. Lm, minskning, 32 fm, minskning, vänd. 

10. Lm, minskning, 30 fm, minskning, vänd. 

11. Lm, minskning, 28 fm, minskning, vänd. 

12. Lm, minskning, 26 fm, minskning, vänd. 

13. Lm, minskning, 24 fm, minskning, vänd. 

14. Lm, minskning, 22 fm, minskning, vänd. 

15. Lm, minskning, 20 fm, minskning, vänd. 

16. Lm, minskning, 18 fm, minskning, vänd. 

17 – 64. Lm, 18 fm, vänd. 

65. Lm, ökning, 18 fm, ökning, vänd. 

66. Lm, ökning, 20 fm, ökning, vänd. 

67. Lm, ökning, 22 fm, ökning, vänd. 

68. Lm, ökning, 24 fm, ökning, vänd. 

69. Lm, ökning, 26 fm, ökning, vänd. 

70. Lm, ökning, 28 fm, ökning, vänd. 

71. Lm, ökning, 30 fm, ökning, vänd. 

72. Lm, ökning, 32 fm, ökning, vänd. 

73. Lm, ökning, 34 fm, ökning, vänd. 

74. Lm, ökning, 36 fm, ökning, vänd. 

75. Lm, ökning, 38 fm, ökning, vänd. 
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76. Lm, ökning, 40 fm, ökning, vänd. 

77. Lm, ökning, 42 fm, ökning, vänd. 

78. Lm, ökning, 44 fm, ökning, vänd. 

79. Lm, ökning, 3 fm, 4 lm, hoppa över 4 maskor, 13 fm, 4 lm, hoppa över 4 maskor, 13 
fm, 4 lm, hoppa över 4 maskor, 3 fm, ökning, vänd. 

80. Lm, 4 fm, 4 fm i luftmaskbågen, 13 fm, 4 fm i luftmaskbågen, 13 fm, 4 fm i 
luftmaskbågen, 4 fm, vänd. 

81. Lm, 48 fm, vänd. 

82. Lm, 48 fm. Klipp av garnet. 

 

Botten 

53 lm 

1. Fm i den andra lm från virknålen, 51 fm, vänd. 

2. Lm, ökning, 50 fm, ökning, vänd. 

3. Lm, ökning, 52 fm, ökning, vänd. 

4. Lm, 56 fm, vänd. 

5. Lm, minskning, 52 fm, minskning, vänd. 

6. Lm, minskning, 50 fm, minskning. Klipp av, men spara en lång bit så du kan sy ihop 
botten med resten av väskan. 

 

Ihopsättning 

Börja med att sy ihop kanterna på väskan. Vänd väskan in och ut och virka sedan fast 
botten med fasta maskor. Vänd tillbaka väskan på rätt håll. Vik handtaget dubbelt, och låt 
kanten på handtaget överlappa de översta raderna på väskan. Se till att handtaget är 
placerat mellan de två maskorna som är markerade (60 och 108). Markera på väskan, 
med hjälp av markörer eller små bitar garn, var knapphålen på handtaget sitter. Sy fast 3 
knappar på de ställena du nyss markerade. 

Din väska är nu färdig! 


