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Aztec filt 

Design @virkevira 

Stram, grafisk filt med struktur. Enkelheten ger fritt spelrum för lek med olika färgkombinationer. 
Mönstret kan enkelt justeras till önskad längd och bredd. Mönstertestad i olika garnsorter. 
 

 

  

 
 

http://www.favoritgarner.se/
http://www.gicona.com/


                                                              [2] 
 

 
www.favoritgarner.se     ♥ ♥ ♥     www.gicona.com 

 
© 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 

Garn från www.favoritgarner.se 
 

COTTON MERINO – Katia Yarns 

Originaldesign av Virkevira 

 
Garnåtgång: Färg 115 x 6, 106 x 6, 107 x 5, 126 x 5 
Mått: 85 x 122 cm 
Virknål: 4,0 mm 
 
 

MERINO 100% – Katia Yarns 

Mönstertestad av Monika Dahlgren 

 
 

Garnåtgång: Färg 23 x 7, 29 x 6, 37 x 6 och 501 x 5 
Mått: 100 x 140 cm (en extra repetition gjordes för att få större filt) 
Virknål: 4,5 mm 

http://www.favoritgarner.se/
http://www.gicona.com/
http://www.favoritgarner.se/
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ATLANTIC – Katia Yarns 

Mönstertestad av My-Lene Sundheden 

 
Garnåtgång: 105 x 6, 206 x 4 och 202 x 3 
Mått: ca 76 x 112 cm 
Virknål: 3,5 mm (My-Lene virkar löst, gör en provlapp och testa 4,0 först) 
 
 

SOFT FUN – Scheepjes 

Mönstertestad av Peppe Freud 

 
Garnåtgång: Färg 2609 x 4, 2426 x 4, 2616 x 3 och 2611 x 3 
Mått: ca 83 x 110 cm 
Virknål: 4,5 mm 
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MÖNSTERFAKTA 

I mosaikvirkning motsvarar varje rad i diagrammet 2 varv. När du virkar de 

udda varven (1, 3, 5, …) är filtens framsida vänd mot dig. När du virkar de 

jämna varven (2, 4, 6, …) är filtens baksida vänd mot dig. 

Börja med att lägga upp 124 luftmaskor med färg 1. Detta ger en extra 

repetition av kolumnerna 39 – 80 i diagrammet. Om du vill göra filten bredare, 

så lägger du till x*42 lm. En större, utskriftsvänlig version av diagrammet, 

finns sist i mönstret. 

 
Varv: 

1) Börja i den andra maskan från nålen. Gör 1 fast maska i varje 

luftmaska. Du bör då ha 123 fasta maskor. Kontrollera detta noga! 

 

2) Gör en luftmaska för att vända. Denna räknas inte med i totalantalet. 

Gör därefter en fast maska i varje maska. (123) Dra igenom garnet 

med färg två när du gör den sista. Se bilder nedan. Klipp inte av färg 

1, då den snart ska användas igen. Du har nu gjort den första raden i 

diagrammet. 
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3) Vänd med en luftmaska. Gör därefter en fast maska i varje maska. 

(123) 

 

4) Vänd med en luftmaska. Gör därefter en fast maska i varje maska. 

Dra igenom garnet med färg 1 när du gör den sista. Klipp inte av färg 

2. Nu är du klar med de två första raderna i diagrammet. 

 

 
 

5) Vänd med 1 luftmaska. Nu när du virkar med färg 1, som  motsvaras 

av det svarta i diagrammet, så gör du 1 fast maska varje gång en svart 

ruta är ovanför en vit. När en vit ruta är ovanför en vit, hoppar du 

över denna maska. När du hoppar över 1, virkar du 2 luftmaskor. 

Hoppar du över två maskor, gör du 3 luftmaskor. Du gör alltså alltid 

1 luftmaska mer än antalet maskor du hoppar över. 
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6) Vänd med 1 luftmaska. Virka sedan exakt likadant som du gjorde på 

föregående varv. Du virkar alltså 1 fast maska i varje fast maska och 

luftmaskor över luftmaskorna. Dra igenom garnet med färg 2 när du 

gör den sista. Nu har du gjort de tre första raderna i diagrammet. 

 

 

7) Vänd med 1 luftmaska. Nu när du virkar med färg 2, som motsvarar 

det vita i diagrammet, gör du 1 fast maska varje gång en vit ruta är 

ovanför en svart och hoppar över varje gång en svart ruta är ovanför 

en svart (på samma sätt som tidigare). När en vit ruta är ovanför en 

vit, gör du 1 stolpe i den överhoppade maskan som är nedanför. (Se 

bilder nedan.) 
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8) Vänd med 1 luftmaska. Gör 1 fast maska i varje fast maska och i 

varje stolpe. (Se upp så du inte missar stolparna!) Virka luftmaskor 

ovanför luftmaskorna. Dra igenom garnet med färg 1 när du gör den 

sista. Nu har du gjort de fyra första raderna i diagrammet. 

 

 
 

9) Vänd med 1 luftmaska. Nu när du virkar med färg 1, som motsvarar 

det svarta i diagrammet, gör du 1 fast maska varje gång en svart ruta 

är ovanför en vit och hoppar över varje gång en vit ruta är ovanför en 

vit (på samma sätt som tidigare). När en svart ruta är ovanför en 

svart, gör du 1 stolpe i den överhoppade maskan som är nedanför. 

 

 
 

 

10) Vänd med 1 luftmaska. Gör 1 fast maska i varje fast maska och i 

varje stolpe. (Se upp så du inte missar stolparna!) Virka luftmaskor 

ovanför luftmaskorna. Dra igenom garnet med färg 2 när du gör den 

sista. Nu har du gjort de fem första raderna i diagrammet. 

http://www.favoritgarner.se/
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Nu fortsätter du att virka på samma sätt enligt diagrammet. När du gjort alla 

17 raderna enligt diagrammet byter du till färg 3 och 4. Gör 7 repetitioner 

totalt. Detta innebär att det blir 4 fält med färg 1 och 2, samt 3 fält med färg 

3 och 4. Därefter är det dags för bården, som består av 3 varv (Om du har 

garn kvar kan bården göras med fler varv om så önskas.) Börja varje varv 

med 1 stående fast maska och avsluta med en ”invisble join” eller en 

smygmaska. 

1) Använd färg 3 och gör en fast maska i varje maska på kortsidorna 

och runt varje fast maska på långsidorna. I hörnen görs 3 fasta 

maskor. Klipp av garnet och byt till färg 2. 

 

2) En fast maska i den bakre maskbågen i varje maska, förutom i 

hörnmaskan där, du virkar 3 fasta maskor i den bakre maskbågen. 

Klipp av garnet och byt till färg 3. 

 

3) En fast maska i den bakre maskbågen i varje maska, förutom i 

hörnmaskan, där du virkar 3 fasta maskor i den bakre maskbågen. 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

Aztec är en design av Virkevira i samarbete med Favoritgarner.se och Gicona.com 

 
För vackrast slutresultat, glöm inte att blocka ditt arbete. Blockning gör mönstret mer 
framträdande och det blir jämnt och vackert då vridna kanter och ojämnheter försvinner. 

När du tvättar dina alster, följ alltid garnets tvättråd och undvik sköljmedel. 
 
Tänk på att det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada om du 

använder följande taggar och länkar till mönstret. Då kommer vi också hitta dina fina 
varianter.  

 

Hashtags: #virkevira #aztecblanket  #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @virkevira @favoritgarner @giconapatterns 

 

Länk till garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 

Länk att dela för endast mönster: www.gicona.com 

http://www.favoritgarner.se/
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