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Favoritgarners Julkalender 2019 - Kudden ”Swedish Christmas” 

Ruta 14– Alt A ”Julbock”  ♥ Design: Hooked by Anna 
 
ALTERNATIVA RUTOR – Under lucka 14 finns även en alternativ B ruta med motiv av en ren. 

Välj den ruta du tycker bäst om som ruta 14. Anna har designat totalt 4 rutor (ängel, stjärna, ren 

och julbock). Skulle du föredra att använda den rutan som inte virkades dag 5 (ängel eller 

stjärna) så går det också bra att använda denna till dag 14. 

 

Garn från www.favoritgarner.se – Garnpaketet ”Swedish Christmas” finns i olika 

färgkombinationer och består av 17 nystan Soft Fun (inkl melerade Aquarel och/eller Denim). 

Virknål: 4,0 mm Mått färdig kudde: ca 65 x 65 cm (innerkudde köps separat) 

 

Hooked by Annas ruta Julbock är virkad med garnpaket ”16 – Hooked by Anna” (5 x 2412, 4 x 

2410, 4 x 2492 och 4 x 502). Rutan överst i bild är dock gjord i originalpaketet 01 - Swedish 

Christmas. Kudden i original är virkad i garnpaket ”01 – Swedish Christmas”  

(5 x 2412, 4 x 2410, 4 x 806 och 4 x 2532).  

                                
          Garnpaket 16 – Hooked by Anna         Garnpaket 01 – Swedish Christmas 
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VIKTIG INFO: OBS!!! Vissa rutor till denna kalender visas med ett yttersta varv i färgen vit. När 

du skapar rutor för kudden skall alltid ett sista varv med fm i annan färg läggas till. Måttet ska bli 

20,5 x 20,5 cm. Blir din färdigvirkade ruta lite mindre så kan den säkert blockas ut till rätt storlek, 

blir den större så behöver du gå ner i storlek på virknål. 

 

MÖNSTER 
 
Virkfasthet 
Ca 20 fm per 10 cm. Den färdiga rutan mäter 20 x 20 cm inklusive de sista varven som virkas runt rutan. 

När du har virkat klart diagrammet är rutan ca 18 x 18 cm. Du kan hoppa över det sista kantvarvet om 

rutan blir för stor. 
Flerfärgsvirkning efter diagram 
Rutan virkas i flerfärgsvirkning, efter diagrammet nedan. Varje ruta i diagrammet motsvarar en fastmaska 

(fm). Man läser diagrammet som de röda pilarna visar: ojämna varv läses från höger till vänster, och 

jämna varv läses från vänster till höger, eftersom vi vänder arbetet efter varje varv (virkar fram och 

tillbaka). Man börjar alltså i nedre högra hörnet med varv 1 som är helt i grått. 

Ett tips är att pricka av eller stryka över varven vartefter för att hålla reda på var i diagrammet du befinner 

dig.  

De flesta varv virkas med två färger. Man byter färg i det sista garnomslaget i maskan innan färgbyte. 

Flotteringar på avigsidan eller Vändbart 
Det finns två olika metoder för att hantera färger och färgbyten i här rutan. I det första alternativet 

låter man den inaktiva färgen hänga löst på avigsidan medan man virkar med den aktiva färgen och får 

då flotteringar (lösa trådar) på avigsidan. Obs! Det är viktigt att man har koll på om man virkar ett jämnt 

eller ojämnt varv så man kommer ihåg att låta det inaktiva garnet hänga på rätt sida om arbetet - d.v.s. på 

baksidan ojämna varv och på framsidan jämna varv. Var noga med att inte dra i flotteringarna så att 

arbetet dras ihop. 

I den andra, alternativa, metoden så virkar man in den inaktiva färgen i fastmaskorna och får då ett 

vändbart resultat som ser likadant ut på båda sidor, men där den inaktiva färgen kan lysa igenom en 

aning genom fastmaskorna. Här finns en bra video på den här tekniken, som kallas Tapestry Crochet på 

engelska:  https://youtu.be/rHHNpXiMhj8  

I båda metoderna görs själva färgbytet på samma sätt: gör ett garnomslag och dra igenom med den nya 

färgen i sista genomdragningen i maskan innan färgbytet.  

 

https://youtu.be/rHHNpXiMhj8
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Då sätter vi igång! 
 
Varv 1: Med färgen du valt som bakgrundsfärg - i mitt fall grått (Soft Fun 502) - virka 34 luftmaskor (lm). 

Fastmaska (fm) i andra lm från nålen och i varje lm, vänd. (33 fm)  

Varv 2: (läs diagrammet från vänster till höger) lm (räknas ej som en maska), 2 fm i grått, byt till mörkrött i 

sista garnomslaget på den andra grå maskan, 2 mörkröda fm, 3 grå fm, 2 mörkröda fm, o.s.v. enligt 

diagrammet varvet ut. Vänd. 

Varv 3: (läs diagrammet från höger till vänster) lm (räknas ej som en maska), 1 fm i grått, 4 fm i mörkrött, 

o.s.v.  

Följ diagrammet till varv 33. Fäst inte utan fortsätt med det grå garnet: 

Kantvarv 1: med grått (eller samma färg som rutans bakgrund), virka ett varv fm runt hela rutan, med 

rätsidan mot dig. En fm i varje varv på sidorna, en fm i varje lm längs nederkanten och en fm i varje fm på 

den övre kanten. Det behövs en extra fm i varje hörn.  Slut med smygmaska (sm) i första maskan. (136 

m: 33 per sida + en extra i varje hörn) 

Kantvarv 2: med den färg du ännu inte använt: som första kantvarvet, fast denna gången virkar du 3 fm i 
varje hörnmaska. (144 m: 33 per sida + 3 i varje hörn) 

Kantvarv 3: med vitt garn: (152 m: 35 m per sida +3 i varje hörn) Obs. blir rutan för stor går det bra att 
hoppa över det sista kantvarvet. 
 

Rutan kan avslutas efter kantvarv 3 med färg vit ytterst MEN om du gör kudden ”Swedish 

Christmas så måste ytterligare ett kantvarvgöras i annan färg (gemensamt för alla rutor). Måttet 

inklusive det yttersta varvet i annan färg än vit ska vara 20,5 x 20,5 cm. Blockningsinstruktioner 

kommer i lucka 19. 

 

Kantvarv 4: med grått garn (503). 1 fm i varje maska, i hörnen 3 fm.  

 



                           

Garnpaket med mönster: www.favoritgarner.se | Mönsterportal: www.gicona.com 
© Copyright Gicona AB 2019 i samarbete med Favoritgarner och Hooked by Anna. Alla rättigheter förbehållna. 

Skapat detta mönster? Glöm inte tagga oss i sociala meder: #hookedbyanna  #favoritgarner  #gicona 

 

 

 

********** Ruta 14 är klar, fortsättning följer. Mönstret innehåller totalt 24 delar. ********** 
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Det ligger mycket tid och kärlek bakom en design så vi skulle bli mycket glada om ni taggar oss 

när ni lägger ut bilder i sociala medier. Att hitta andras versioner är bland det roligaste som 

finns, tänk så olika uttryck en design kan ge beroende på färgval och foto! 

 

Tagga din ruta/kudde: #swedishchristmas2019 #hookedbyanna #favoritgarner #gicona 

 

 

Mer av oss finns hittar ni här: 

 

WEB      INSTAGRAM FACEBOOK 
www.hookedbyanna.com  @hookedbyanna @hookedbyanna 

www.favoritgarner.se  @favoritgarner @favoritgarner 

www.gicona.com   @giconapatterns @giconapatterns 

 

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

