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Love Squared 

 

 

Löpare i klassisk stil. Romantisk, men ändå med en modern touch. Mönstret kan enkelt 

justeras till önskad längd och bredd. Originalgarn är Lisa 8/4 bomullsgarn och föreslaget 

alternativt garn är Tilda, båda från Svarta Fåret. Om du hittar något fel i mönstret, 

vänligen maila till design@favoritgarner.se så vi kan rätta till det.  

Design: @virkevira 

Garn: Lisa 8/4 eller Tilda - Svarta Fåret. Finns hos www.favoritgarner.se 

Garnfakta: 50 gram, 165 meter, virknål 2,5 mm, material: kammad bomull 100% 

Garnåtgång: 5-6 nystan (för mönsterskaparen gick exakt 5 nystan) 

Mått: 40 *103 cm (garn Lisa 8/4) 

Virknål: 2,5 mm 

Tillbehör: Sax, nål att fästa trådar med. 



                                               [2] 
 

© Copyright Gicona AB 2019 i samarbete med Favoritgarner och Virkevira. Alla rättigheter förbehållna. 

Reproduktion och publicering av mönster och material utan medgivande är inte tillåtet. Vid publicering av 

bilder i sociala medier, vänligen använd #virkevira #favoritgarner #gicona   

 

Lägg upp 106 luftmaskor. Börja i den fjärde maskan från nålen och virka sedan 1 stolpe i 

varje maska. Du bör då ha 103 stolpar. De 3 luftmaskorna i början räknas inte som en 

stolpe. Du har nu virkat det första varvet du ser i diagrammet, som ska tolkas på följande 

sätt: 

1 svart ruta = 3 stolpar 

2 svarta rutor = 5 stolpar 

3 svarta rutor = 7 stolpar 

1 vit ruta = 1 luftmaska, hoppa över en maska 

2 vita rutor = 1 lm, hoppa över 1 maska, 1 stolpe, 1 lm hoppa över 1 maska 

3 vita rutor = 1 lm, hoppa över 1 maska, 1 stolpe, 1 lm hoppa över 1 maska, 1 stolpe, 1 

lm, hoppa över 1 maska 

 

 

Diagrammet visar den ena halvan av duken. Spegelvänd för att göra den andra halvan. 

Du virkar alltså först varv 1 – 67 och sedan varv 67 – 1. 

Varje varv vänds med tre luftmaskor, som inte räknas med i mönstret. 

Se diagram på nästa sida.  
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När du virkat färdigt enligt diagrammet är det dags för bården, som består av sex varv: 

1. Kortsida: 1 fast maska i varje maska. Långsida: 2 fasta maskor runt varje stolpe samt 

varje 3-luftmaskbåge. I varje hörn görs 2 luftmaskor. Avsluta med 1 smygmaska i den 

bakre maskbågen i den första fasta maskan på varvet. 

 

2. Gör 1 luftmaska för att komma upp till rätt höjd. Denna räknas inte. Därefter virkas 1 fast 

maska i den bakre maskbågen i varje maska. I hörn-luftmaskbågarna: 2 fasta maskor, 1 

luftmaska, 2 fasta maskor. Avsluta med en smygmaska i den bakre maskbågen i den 

första fasta maskan på varvet. 

 

3. Gör 1 luftmaska för att komma upp till rätt höjd. Denna räknas inte. Kortsida: 3 fasta 

maskor i bakre maskbågen, (1 stolpe i den främre maskbågen i den fasta maskan rakt 

nedanför på varv 1, 3 fasta maskor i bakre maskbågen) * 26. Hörn: 1 fast maska, 1 

luftmaska, 1 fast maska. Långsida: Hoppa över den första fasta maskan efter 

hörnluftmaskan (den ”dolda” maskan), 3 fasta maskor i bakre maskbågen, (1 stolpe i den 

främre maskbågen i den fasta maskan rakt nedanför på varv 1, 3 fasta maskor i bakre 

maskbågen) * 67. Avsluta med 1 smygmaska i den bakre maskbågen i den första fasta 

maskan på varvet. 
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4. Gör 1 luftmaska för att komma upp till rätt höjd. Denna räknas inte. Kortsida: Hoppa 

över den första fasta maskan efter hörnluftmaskan, 4 fasta maskor i den bakre maskbågen 

(den fjärde ska hamna i den första stolpen), (1 stolpe i den främre maskbågen i den fasta 

maskan rakt nedanför på varv 2, 1 fast maska i bakre maskbågen) *49, 1 stolpe i den 

främre maskbågen i den fasta maskan rakt nedanför på varv 2, 5 fasta maskor i den bakre 

maskbågen. Hörn: 1 fast maska, 1 luftmaska, 1 fast maska. Långsida: 5 fasta maskor i 

bakre maskbågen (den femte ska hamna i den första stolpen), (1 stolpe i den främre 

maskbågen i den fasta maskan rakt nedanför på varv 2, 1 fast maska i bakre maskbågen) 

*131, 1 stolpe i den främre maskbågen i den fasta maskan rakt nedanför på varv 2, 5 fasta 

maskor i den bakre maskbågen. Avsluta med en smygmaska i den bakre maskbågen i den 

första fasta maskan på varvet. 

 

 
 

5. Gör 1 luftmaska för att komma upp till rätt höjd. Denna räknas inte. Kortsida: 6 fasta 

maskor i den bakre maskbågen, (1 stolpe i den främre maskbågen i den fasta maskan rakt 

nedanför på varv 3, 3 fasta maskor i bakre maskbågen) *24, 1 stolpe i den främre 

maskbågen i den fasta maskan rakt nedanför på varv 3, 7 fasta maskor i bakre maskbågen. 

Hörn: 3 fasta maskor. Långsida: Hoppa över den första maskan efter hörnluftmaskan, 6 

fasta maskor i den bakre maskbågen, (1 stolpe i den främre maskbågen i den fasta maskan 

rakt nedanför på varv 3, 3 fasta maskor i bakre maskbågen) *65, 1 stolpe i den främre 

maskbågen i den fasta maskan rakt nedanför på varv 3, 7 fasta maskor i bakre maskbågen. 

Avsluta med 1 smygmaska i den bakre maskbågen i den första fasta maskan på varvet. 
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6. Gör 1 luftmaska för att komma upp till rätt höjd. Därefter görs 1 krabbmaska i varje 

maska varvet ut. (Krabbmaskor är som fasta maskor, men de virkas från vänster till 

höger, istället för tvärtom. Sök på Youtube efter crabstitches, om du vill se hur det går 

till.) Avsluta med 1 smygmaska. 

 

Nu är din löpare klar! För att den ska bli helt rektangulär, kan du behöva fukta den och spänna ut 

den något. Tänk på att det ligger mycket arbete bakom en design så både designern Virkevira och 

Team Favoritgarner skulle bli mycket glada om ni använder gärna följande taggar och länkar till 

mönstret när du visar upp din duk i sociala medier. Med taggarna hittar vi också era fina 

varianter.  

 

  ************************************ 

Mönsterlänk att dela: www.favoritgarner.se  
Sida/konto att tagga på facebook/Instagram: @virkevira @favoritgarner 
Hashtags: #virkevira #lovesquared #favoritgarner #gicona 
 
 

            

 


