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Mössa 
 

Design My Jogeland - Finalist i Scheepjesutmaningen 2016 
 

Facebook: @mydiyse 
Instagram: @mydiy.se 
Blogg: www.mydiy.se 

 
 
5 % av alla intäkter från försäljningen av garnkit till denna mössa doneras till 
Barncancerfonden i My Jogelands namn. 

 
Observera att mönstret inte är provvirkat och felaktigheter kan förekomma. Skulle ni hitta 
fel, vänligen maila till design@favoritgarner.se så vi kan rätta till det. 

 
Jag har använt: 

 Scheepjes Colour Crafter – Grått färgnummer 1063. 

 Scheepjes Catona (i färgordning på mössan) – Powder Pink 238, Old Rose 408, Icy 

Pink 246, Light Coral 264, Watermelon 252 & Poppy Rose 390. 

 Virknål 3 mm 

 Synål + sax 

 

Garnåtgång: 

Mindre än ett halvt nystan av Colour Crafter samt  

ytterst lite av varje färg av Catona. Du behöver alltså  

inte mer än ett nystan per färg och sort. 

 

Förkortningar: 

 M – maska 

 LM – luftmaska 

 SM - smygmaska 

 FM - fastmaska 

 ST - stolpe 

 V – 1 stolpe, 2 luftmaskor, 1 stolpe = V 

 Picot – 3 luftmaskor, tag ned i den 

 tredje från nålen och gör en smygmaska i den. 
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Mönster: 

Vi börjar med resåren som är grunden för mössan. 

Lägg upp 16 lm med Colour Crafter och virknål 3 mm. Tag ned för en ST i tredje m 

från nålen, virka sedan 1 ST i varje lm. VÄND. 

Varv 2-46: Börja med 3 st (räknas som första ST), virka 1 st var i bakre maskbågen i 

alla m, vänd efter varje varv. Fortsätt eller minska på varven om storleken inte skulle 

passa just dig. Virka sedan ihop resåren med FM på kortsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning mössa. OBS! Vid varje nytt varv ersätts stolpen med 3 lm och avslutas 
med en sm i första st. 

TIPS! Något jag själv inte gjorde när jag virkade denna mössa var att när jag virkade 
varv 6, 8, 10, 12 och 14 skulle jag även tagit ned i picoten i mitten av stolpgrupperna 
för att få upp mönstret lite. Testa er fram och gör det som ni tycker blir snyggast. 

Varv 1: Virka nu 95 FM runt resåren (ca 2 FM per st). 

Varv 2: Virka 1 FM i varje m (95 FM). 



www.favoritgarner.se  Följ oss gärna på Facebook och Instagram 
 

Copyright Favoritgarner / Gicona AB 2016. Reproduktion och publicering av material och texter utan medgivande 
från Gicona AB (Favoritgarner) är ej tillåtet. 
 

Varv 3: *Virka 3 ST, 1 picot av 3 lm, 3 ST i samma m. Hoppa över 4 m*, upprepa *-* 

varvet runt.  

Byt färg till Powder Pink 238. 

Varv 4: *Virka 1 ST, 2 lm, 1 ST mellan ST-grupperna från varv 3. Virka 3 lm*, 

upprepa *-* varvet runt. 

Byt färg till Colour Crafter. 

Varv 5: * Virka 3 ST, 1 picot av 3 lm, 3 ST i V:t från föregående varv*, upprepa *-* 

varvet runt.  

Byt färg till Old Rose 408. 

Varv 6: *Virka 1 ST, 2 lm, 1 ST mellan ST-grupperna från varv 3. Virka 3 lm* 

VIKTIGT att du virkar om både mellanrummet mellan ST-grupperna samt LM-

bågen från varv 4, upprepa *-* varvet runt. 

Byt färg till Colour Crafter. 

Varv 7: * Virka 3 ST, 1 picot av 3 lm, 3 ST i V:t från föregående varv*, upprepa *-* 

varvet runt. 

Byt färg till Icy Pink 246. 

Varv 8: *Virka 1 ST, 2 lm, 1 ST mellan ST-grupperna från varv 3. Virka 3 lm* 

VIKTIGT att du virkar om både mellanrummet mellan ST-grupperna samt LM-

bågen från varv 6, upprepa *-* varvet runt. 

Byt färg till Colour Crafter. 

Varv 9: * Virka 3 ST, 1 picot av 3 lm, 3 ST i V:t från föregående varv*, upprepa *-* 

varvet runt. 

Byt färg till Light Coral 264. 

Varv 10: *Virka 1 ST, 2 lm, 1 ST mellan ST-grupperna från varv 3. Virka 3 lm* 

VIKTIGT att du virkar om både mellanrummet mellan ST-grupperna samt LM-

bågen från varv 8, upprepa *-* varvet runt. 

Byt färg till Colour Crafter. 

Varv 11: * Virka 3 ST, 1 picot av 3 lm, 3 ST i V:t från föregående varv*, upprepa *-* 

varvet runt. 

Byt färg till Watermelon 252. 

Varv 12: *Virka 1 ST, 2 lm, 1 ST mellan ST-grupperna från varv 3. Virka 3 lm* 

VIKTIGT att du virkar om både mellanrummet mellan ST-grupperna samt LM-

bågen från varv 10, upprepa *-* varvet runt. 
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Byt färg till Colour Crafter. 

Varv 13: * Virka 3 ST, 1 picot av 3 lm, 3 ST i V:t från föregående varv*, upprepa *-* 

varvet runt. 

Byt färg till Poppy Rose 390. 

Varv 14: *Virka 1 ST, 2 lm, 1 ST mellan ST-grupperna från varv 3. Virka 3 lm* 

VIKTIGT att du virkar om både mellanrummet mellan ST-grupperna samt LM-

bågen från varv 12, upprepa *-* varvet runt. 

Byt färg till Colour Crafter. 

Varv 15-20: Upprepa samma mönster som du gjort tidigare, nu med samma garn 

båda varven.  

Varv 21: *Virka 4 st i varje V och 2 st i lm-bågen mellan*, upprepa *-* varvet runt. 

Fäst och klipp av en lång bit för att göra avslutningen på mössan. 

 

 Ta en nål och trä änden av garnet i, sy sedan upp och ner i var tredje maska från 

sista varvet. Drag åt och fäst garnet. Sy sedan lite i mitten så att hålet inte blir för 

stort. 
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 Gör en boll av garn med hjälp utav ett verktyg eller två kartongbitar där du lindar 

garnet runt, för att sedan klippa av i mitten och fästa med att knyta garn om bollens 

mitt. Sy sedan fast denna på toppen av din mössa. Nedan visar jag steg-för-steg bilder 

på hur du går tillväga. 


