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VIRKAT MOBILSKAL 
 

Design @annavirkpanna - Finalist i Scheepjesutmaningen 2016 
 
Instagram: @annavirkpanna 
Blogg: www.annavirkpanna.com 

 
5 % av alla intäkter från försäljningen av garnkit till detta mobilskal doneras till Barndi-

abetesfonden i designern Annas 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 felet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mönstret är designat för en iPhone 6 plus. Men det är lätt att anpassa så det 
passar vilken mobil som helst. Det är bara att mäta hur stor telefonen är och 
sedan lägga upp så många luftmaskor som behövs. Antal varv beror på hur 
hög din telefon är. Då telefonen är tunn och rundad så satte Anna det virkade 
skalet på ett enkelt köpt skal, då sitter det bättre.  
 
Garn: Scheepjes Catona i färgerna 222 Tulip och 105 Bridal White 
Garnåtgång: Mindre än 50 g totalt. 
Virknål: 3,0 mm 
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Förklaringar 
 
sm - smygmaska 
lm – luftmaska 
fm - fast maska 
st – stolpe 
 
bobble (popcornmaska) – Virka 4 st i samma maska. Ta ut virknålen och trä 
den genom den första st och genom öglan du tog virknålen ur. Gör ett omslag 
och dra garnet genom båda öglorna. 
 
2 fm tills – (minskning) Ta virknålen genom den maskbågen närmast dig (den 
främre), dra inte genom garnet. Nu finns det två maskor på virknålen. Kör 
genom virknålen genom nästa främre maskbåge. Nu har du tre maskor på 
virknålen och kan dra genom garnet. 
 
3 fm tills – (minskning) Gör likadant som på 2 fm tillsammans men genom 3 
maskbågar istället för 2. Dessa 3 fm tills är placerade i hörnen. 
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Mönster 
 
Baksidan virkas i rader (R). I slutet av varje rad görs en luftmaska, sk 
vändmaska. Sedan vänds arbetet och man börjar virka nästa rad. 
 
Lägg upp 20 luftmaskor + 1 lm (vändmaska). 
 
R 1-8) 20 fm + 1 lm, vänd 
R 9) 10 fm, 1 bobble, 9 fm, 1 lm, vänd 
R 10) 20 fm, 1 lm, vänd 
R 11) 9 fm, 1 bobble, 1 fm, 1 bobble, 8 fm, 1 lm, vänd 
R 12) 20 fm, 1 lm, vänd 
R 13) 8 fm, 1 bobble, 3 fm, 1 bobble, 7 fm, 1 lm, vänd 
R 14) 20 fm, 1 lm, vänd 
R 15) 7 fm, 1 bobble, 5 fm, 1 bobble, 6 fm, 1 lm, vänd 
R 16) 20 fm, 1 lm, vänd 
R 17) 6 fm, 1 bobble, 7 fm, 1 bobble, 5 fm, 1 lm, vänd 
R 18) 20 fm, 1 lm, vänd 
R 19) 5 fm, 1 bobble, 9 fm, 1 bobble, 4 fm, 1 lm, vänd 
R 20) 20 fm, 1 lm, vänd 
R 21) 5 fm, 1 bobble, 9 fm, 1 bobble, 4 fm, 1 lm, vänd 
R22) 20 fm, 1 lm, vänd 
R 23) 5 fm, 1 bobble, 4 fm, 1 bobble, 4 fm, 1 bobble, 4 fm, 1 lm, vänd 
R 24) 20 fm, 1 lm, vänd 
R 25) 6 fm, 1 bobble, 2 fm, 1 bobble, 1 fm, 1 bobble, 2 fm, 1 bobble, 5 fm, 1 
lm, vänd 
R 26) 20 fm, 1 lm, vänd 
R 27) 7 fm, 2 bobble, 3 fm, 2 bobble, 6 fm, 1 lm, vänd 
R 28-38) 20 fm, 1 lm, vänd 
 
R 39 a) 2 fm, 1 lm, vänd (detta är för att skapa ett hål för kameran) 
R 40 a) 2 fm, 1 lm, vänd 
R 41 a) 2 fm, 1 lm. Klipp av tråden och fäst. 
 
Nu ska vi fortsätta på rad 39, se till att du har arbetet så de 2 fm är till 
vänster. Hoppa över 6 fm och gör sedan en fm i den 7:e. 
 
R 39 b) 12 fm, 1 lm, vänd 
R 40 b) 12 fm, 1 lm, vänd 
R 41 b) 12 fm, 1 lm, vänd 
 
Sista raden virkas över hela arbetet. 
 
R 42) 12 fm, 6 lm, 2 fm, 1 lm.  
 
Klipp av tråden och fäst. 
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Kant 
 
Börja i nedre högra hörnet och gör ett varv (V) runt om med fasta maskor. 
Fördelningen blir så här: 
 
Sida 1: 41 fm 
Topp: 20 fm (12 fm + 1 fm i varje lm + 2 fm) 
Sida 2: 41 fm 
Botten: 20 fm 
 
41 + 20 + 41 + 20 = 122 fm totalt 
 
V 1) 122 fm runt om (122) 
 
V 2) 3 fm tills, 10 fm, 2 fm tills, 10 fm, 2 fm tills, 14 fm, 3 fm tills, 7 fm, 2 fm 
tills, 7 fm, 3 fm tills, 10 fm, 2 fm tills, 10 fm, 2 fm tills, 14 fm, 3 fm tills, 7 fm, 
2 fm tills, 7 fm, avsluta med sm i första maskan på varvet (106). 
 
V 3) 1 lm, 2 fm tills (hörn), 6 fm, 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills, 5 
fm 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills (hörn), 6 fm, 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills (hörn), 7 
fm, 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills 
(hörn), 6 fm, 2 fm tills, 5 fm, avsluta med sm i första maskan på varvet (89). 
  
Varv 4) 1 fm i varje maska, avsluta med sm i första maskan på varvet (89). 
 
Klipp av garnet och fäst alla trådar. 
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Hjärtat - diagram 
 
Har du en smalare telefon än en iPhone 6 plus så tar du bort lika många rutor 
på båda sidor om hjärtat. 1 ruta = 1 fm (eller en lm i luftmaskkedjan du lägger 
upp från början). Har du en bredare telefon så lägger du till lika många maskor 
på båda sidor om hjärtat. 
 
 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 
 
Ojämna rader går från höger till vänster, börja i nedre högra hörnet och gå åt 
vänster <---. Dessa rader består av fm och bobble. 
 
Jämna rader går från vänster till höger --->. Dessa rader är alltid bara fm. 
 
 

 


