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Babyfilt Sunkissed 

 
Favoritgarner i samarbete med Diwy by Titti (tidigare Virrkpannan) 

Finalist i Favoritgarners sommarevent 2016 
 

Instagram - @diwybytitti - @favoritgarner 
Facebook: Diwy by Titti - Favoritgarner 
Hemsida: www.diwybytitti.se – www.favoritgarner.se 

 
Vid fel i mönstret, vänligen maila till design@favoritgarner.se 

 

 

Garn från www.favoritgarner.se 

8 nystan Sunkissed bomullsgarn (lätt melerat) 

Virknål: 3,5 mm 

Mönstret består av 12 varv som upprepas. 

Kontrollräkna då och då att du alltid har 126 maskor så du inte tappar av några på vägen. 

På denna filt är det avigsidan som kommer att vara framsidan på filten. Det är där mönstret 

kommer att framträda finast. 

Den 1:a stolpen på varvet ersätts alltid av 3lm. När fm ska virkas börjar du alltid varvet med 

en lm. 

http://www.diwybytitti.se/
http://www.favoritgarner.se/
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Korsade st: Hoppa över 1m, virka 1 st i nästa m. Virka därefter 1 st i den överhoppade 

maskan så att stolparna korsar varandra. 

Musch: Börja virka en vanlig stolpe, men hoppa över det sista steget där du drar igenom 

garnet, så du har 2 öglor på virknålen. Virka därefter 4 st till på samma vis i samma maska 

och hoppa alltid över det sista steget. När du virkat alla fem stolpar på detta vis drar du garnet 

genom alla öglor på virknålen. Då får du en puffig maska, som på svenska kallas musch, på 

engelska även kallad bobble. 

 

 

Virka 127 lm 

Börja i den 2:a lm från nålen och virka 126 fm. 

1. 2 st, *2 korsade st* upprepa varvet ut, avsluta med 2 vanliga st. 

2. 126 fm 

3. 2 st, *1 musch, 1 lm, hoppa över 1 m* upprepa varvet ut. Avsluta med 2 st. 

4. 126 fm 

5. 3 st, *1st, 1lm, hoppa över 1 m* upprepa varvet ut, avsluta med 2 st. 

6. 126 fm (fm virkas i stolparna och om lm-bågarna som bildats på föregående varv). 

7. 126 st 

8. 126 fm 

9. 3 st, *1 st, 1 lm, hoppa över 1 m* upprepa varvet ut, avsluta med 2 st. 

10. 126 fm 
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11. 2 st, *1 musch, 1 lm, hoppa över 1 m* upprepa varvet ut. Avsluta med 2 st. 

12. 126 fm 

Upprepa dessa varv tills du virkat mönstret totalt 11 gånger.  

Avsluta därefter med 1 varv korsade stolpar enligt instruktion på varv 1.  

Nu ska det virkas en kant runt filten. Ha det som kommer att vara framsidan på filten uppåt. 

De första två varven består av fm, därefter 1 varv st och till avslutning en spetskant i 

snäckskalsmönster. 

1. Börja med 1 lm, virka sedan 125 fm på kortändan, (den första av dessa fm är den sista 

maskan i högerhörnet av filten). När du kommer till hörnet virkas 3 fm i samma maska, virka 

därefter ca 164 fm längs långsidan, i hörnet virkas 3 fm i samma maska osv… I det sista 

hörnet virkas 2fm och en smygmaska till den 1:a fm du virkade på varvet. Då får du 126 fm 

på kortsidorna, 166 maskor på långsidorna plus 1 hörnmaska i varje hörn. 

2. Detta varv virkas på samma sätt. 1 fm i varje m, men i hörnmaskorna virkas 3fm, avsluta 

med en sm i den 1:a m. 

3. Nu virkas 1 varv st runt filten på samma sätt, men i hörnmaskan virkas *2 st, 1lm, 2st* i 

samma maska. Asluta med en sm i första st. 

4. Snäckskalsvarv: 1lm, *1fm i den första st på varvet, hoppa över 1 m, 5 st i nästa m, hoppa 

över 1m, 1 fm* upprepa * varvet ut. Avpassa lite så du får en fm i lm mellan hörnstolparna så 

varje hörn liksom består av 2 snäckskal. 

 

Tagga oss gärna #diwybytitti och #favoritgarner 

Garn & mönster hos www.favoritgarner.se 


