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Favoritgarners Julkalender 2019 - Kudden ”Swedish Christmas” 

Ruta 15 - Popstar  ♥ Design: Annimia 
  
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) 

 

Annimias ruta Popstar är virkad med garnpaket ”11 – Annimia”  

(Färg 1: 4x2410, färg 2: 4x806, färg 3: 4x502 och färg 4: 5x2412) 

 

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

(Färger 5x2412, 4x2410, 4x806 och 4x2532) 

 

                       
   Garnpaket 11 – Annimia  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. 

 

FÄRGER 

Färg 1: röd 2410 

Färg 2: ljus gråmelerad 806 

Färg 3: mörk gråmelerad 502 

Färg 4: vit 2412 

 

Förkortningar 
m: maska 

lm: luftfmaska 

sm: smygmaska 

fm: fast maska 

lmb: luftmaskbågen 

bmb: bakre maskbågen 

pop5: Popcorn maska gjord av 5 stolpar i samma maska, dra ut virknålen ur 

arbetsöglan, stoppa in virknålen genom första stolpen båda maskbågar, plocka upp 

arbetsöglan och dra igenom arbetsöglan genom första stolpan, försegla med en 

luftmaska.  

dst: dubbelstolpe 

st: stolpe 

relst fram: reliefstolpe virkad från framsidan 

2 relst fr tills: virka 2 reliefstolpar tillsammans från framsidan 

Långa fm: Virkas som en vanlig fm men istället för att sticka in virknålen i nästa 

maskbåge sticker man in den längre ner på annat varv. Mönstret säger var. 

hö: Hoppa över 

rel dst fr: relief dubbelstolpe från framsidan 

rel hst bak: reliefhalvstolpe virkad från baksidan. 

hst: halvstolpe 

ggr: gånger 

 

Förutom på varv 1 börjar alla varv med en stående maska, (antingen stående fm, 

stående hst eller stående st, beroende på vad som står i mönstret.) Avsluta alla varv 

med en osynlig sydd maska (“invisible join”). (Det går även bra att göra luftmaskor 

istället för stående maska och att avsluta varven med en sm om man vill). 
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Start 
4 lm slut till ring med sm. 

Varv 1: 

Färg 1. 

1 lm, 12 fm  (=12 fm) 

 
Varv 2:  

Färg 3. Börja var som helst. 

*2 fm i bmb i samma maska, pop5* upprepa totalt 6 ggr. (=12 fm, 6 pop5) 

 

 
 

Varv 3: 

Färg 1, börja i toppen av en POP5. 

*1 fm, 3 st samma maska från varv 1 som de 2 fm från föregående varv är virkade i. 

Dessa 2 fm kommer att täckas av de 3 st.* Upprepa *-* totalt 6 gånger. (=18 st, 6 fm) 
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Varv 4: 

Färg 2, börja i valfri fastmaska som är gjord toppen av en POP5. Alla maskor på detta 

varv virkas i bakre maskbågen. 

*2 fm i fastmaskan som är gjord i toppen av POP5, 1 fm, POP5, 1 fm* Upprepa *-* totalt 

6 ggr. (=24 fm, 6 POP5) 

 

 
 

Varv 5: 

Färg 4, börja i första maskan efter en POP5. Alla maskor virkas i bmb. Arbetet kommer 

att kupa sig lite efter detta varv, men det kommer ordna sig efter varv 6. 

2 fm i samma maska, 4 fm. (=36 fm) 

 



           ANNIMIA  

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

Skapat detta mönster? Glöm inte tagga oss i sociala meder: #annimia77  #favoritgarner  #gicona 

 
Varv 6: 

Färg 1. Börja i fastmaskan som är i toppen av POP5. Alla fm görs i bmb, dst görs i fmb 

från varv 3. 

*1 fm i fastmaskan som är gjord i POP5, 1 dst i fmb på fm på varv 3 som är gjord i 

toppen av POP5 från varv 2 (se bild nedan för placering), 5 fm, hoppa INTE över någon 

maska, 1 dst i samma fm som förra dst gjordes i* Upprepa *-* totalt 6 ggr. (=30 fm, 12 

dst) 

 

    
Varv 7: 

Färg 2, börja i fastmaskan som är ensam mellan två dubbelstolpar. Alla maskor på detta 

varv virkas i bmb. 

*2 fm i fm mellan 2 dst över POP5, 3 fm, 2 fm i nästa maska, 3 fm* (=60 fm) 
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Varv 8:  

Färg 1, börja i 2:a fm av 2 som är gjorda ovanför en POP5 från varv 6. Alla fm på detta 

varv virkas i bmb. 

*10 fm, 2 relst fr tills, (höger ben virkas runt dst till höger om POP5 och vänster ben 

virkas runt dst till vänster om POP5), hoppa INTE över någon maska* Upprepa *-* 6 

ggr. (=60 fm, 6 stycken 2 relief fr tills) 

 
Varv 9: 

Färg 3, börja i toppen av 2 relst fr tills. Alla fasta maskor på detta var virkas i bmb. 

Bakom de 3 långa fastmaskorna kommer det vara 2 maskor. Efter detta varvet bubblar 

sig arbetet lite, men det ordnar sig med kommande varv. 

*1 fm i toppen av 2 relst tills, 1 fm i nästa (3 långa fm i samma maska som nästa maska 

från varv 8 är virkad i, hö 1 maska, 1 fm) upprepa (-) 3 ggr* Upprepa *-* totalt 6 ggr. 

(=54 långa fm, 30 fm) 
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Varv 10:  

Färg 4, börja var som helst, alla fm görs i bmb. 

*1 fm i bmb i varje maska på varvet. (=84 fm) 

 

 
 

Varv 11: 

Färg 1, börja i 1:a maskan gjord i 1:a gruppen av 3 långa fm. Alla fm är virkade i bmb. 

*13 fm, 1 rel dst fr runt 2 relst tills från varv 8, hö 1 maska* Upprepa *-* totalt 6 ggr (=78 

fm, 6 rel dst) 
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Varv 12: 

Färg 4, börja var som helst. 

1 rel hst bak i varje maska. (=84 rel hst bak) 

 
Varv 13: 

Färg 2, nu är det dags för att göra hörn på cirkeln. Det spelar egentligen ingen roll var 

hörnen hamnar i förhållande till stjärnan men om du är perfektionist kanske du ändå vill 

bestämma lite själv. Varvet börjar på mitten av en sida och jag börjar i första 

reliefhalvstolpen efter en som är gjord i en dubbelreliefstolpe. Alla maskor virkas i bmb 

förutom hörnet som virkas i båda maskbågarna. 

*4 fm, 2 hst, 2 st, 2 dst (2 dst, 3 lm, 2 dst) i samma maska = hörnet, 2 dst, 2 st, 2 hst, 4 

fm*. Upprepa *-* totalt 4 ggr. (=32 fm, 16 hst, 16 st, 32 dst, 12 lm) På varje sida är det 

24 maskor plus luftmaskor. 



           ANNIMIA  

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

Skapat detta mönster? Glöm inte tagga oss i sociala meder: #annimia77  #favoritgarner  #gicona 

 
Varv 14: 

Färg 3, börja i första stolpen i ett hörn efter luftmaskorna. Alla maskor utom hörnet 

virkas i bmb. 

*8 hst, 8 fm, 8 hst, (2 st, 3 lm, 2 st) i hörnets luftmaskbåge* Upprepa totalt 4 ggr. (= 64 

hst, 34 fm, 16 st, 12 luftmaskor) På varje sida är det 28 maskor plus luftmaskorna. 

 

 
Varv 15: 

Färg 2, börja i ett hörns luftmaskbåge. Alla fm virkas i bmb. 

*(2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörnets lmb, 2 fm, (1 st med nedtag i nästa fmb från varv 13, hö 1 

m, 1 fm) 5 ggr, 5 fm (1 st i nästa fmb från varv 13, hö 1 m, 1 fm) 5 ggr, 1 fm* Upprepa *-

* totalt 4 ggr. (=88 fm, 40 stolpar, 8 lm) 32 maskor på varje sida plus luftmaskhörnet 
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Varv 16: 

Färg 4, börja i första maskan i ett hörn efter en lmb. Alla fm virkas i i bmb utom i hörnet 

som virkas i lmb.  

1 fm i varje maska på varje sida, i varje hörn: 2 fm, 3 lm, 1 fm i lmb. (=140 fm, 12 lm. 35 

på varje sida.) 

 
 

Rutan kan avslutas efter varv 16 med färg vit ytterst MEN om du gör kudden ”Swedish 

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

Fortsätt med varv 17. Måttet inklusive detta yttersta varv ska vara 20,5 x 20,5 cm. 
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Varv 17: Färg 3. 1 fm i varje maska, i hörnen 3 fm.  

 

********** Ruta 15 är klar, fortsättning följer. Mönstret innehåller totalt 24 delar. ********** 

 

         
 

        
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 #annimia77 #favoritgarner #gicona 

 

Mer av oss finns hittar ni här: 

 
WEB     INSTAGRAM FACEBOOK 
www.annimia.com   @annimia77  @annimia77 

www.favoritgarner.se @favoritgarner @favoritgarner 

www.gicona.com  @giconapatterns @giconapatterns 

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

