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Favoritgarners Julkalender 2019 - Kudden ”Swedish Christmas” 

Lucka 19 - Ett sista virkmoment + blockning 
  
Nu är alla 18 rutor klara och det är dags för nästa moment. Innan vi börjar montera rutorna ska 

vi virka ytterligare ett varv runt samtliga rutor i färgen vit. Därefter ska vi blocka alla rutor för att 

få samma mått och sträcka ut dem så de blir jämna och fina. Ni som inte har blockat tidigare 

kommer förmodligen bli överraskade hur stor skillnad blockning gör för utseendet på virkat. 

Blockning av virkat och stickat ger lite samma effekt som strykning gör på skrynkligt tyg.  

 

Innan du börjar nästa virkmoment kan det vara bra att mäta rutorna för att se att de inte redan 

nu är större än det angivna måttet efter detta virkmoment. Slutmåttet ska vara 22 x 22 cm. 

Skulle dina rutor ha annat mått så är det viktigaste att de är lika stora och att det 

färdigmonterade kuddfodralet får ett mått som passar en kudde. Rutor med måttet 22 x 22 cm 

passar en kudde 65 x 65 cm.  

 

Vänta inte med blockningsmomentet tills du har virkat klart alla 18 rutor utan lägg rutorna på 

blockning vartefter du är klar. Börja därför med att välja vilka 9 rutor du vill ha på en sida av 

kudden och virka/blocka dessa först så är du startklart inför ihopvirkning av kuddens ena sida. 

 

Använd virknål 4,0 mm och det vita garnet (färg 2412) 

 

MÖNSTER FÖR SAMTLIGA 18 RUTOR 

Börja i mittenmaskan i valfritt hörn. 

Virka *1 hst, 1 st och 1 hst i mittenmaskan, därefter 1 hst i varje fm* 

Upprepa *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a hst. 

Tag av garnet och fäst trådarna. 
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BLOCKNING 

 
Nu är det dags att sträcka ut rutorna och göra dem jämna, fina och lika stora. Då maskantalet 

kan variera något mellan rutorna så utgå från den ruta du fått störst. De större rutorna ska inte 

sträckas/töjas utan bara formas till en kvadrat på 22 X 22 cm. De något mindre rutorna får man 

sträcka ut försiktigt till samma mått som de större. 

 

 
 

För att kunna blocka behöver du följande 

Blockningsmatta/strykbräda eller annat slätt underlag som du kan fästa nålar i,  

rostfria knappnålar, linjal/måttband, hushållspapper och en sprayflaska med vatten.  

 

Börja med att mäta ut rutan 22 x 22 cm och placera ut 9 knappnålar i kvadratisk form. 
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Fäst rutan på ena diagonalen, därefter sträcker du ut rutan och fäster andra diagonalen samt 

ser så mittennålen är placerad i mitten av rutan. Kontrollmät så rutans alla sidor är 22 cm. 

 

      
 

Placera fler nålar tätt och rakt så rutans kanter blir helt raka. Spraya rutan med vatten och 

”klappa in” vattnet med ett hushållspapper. Låt rutan torka helt. 
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Före och efter blockning. 

 

 
 

Rutan som visas i blockningsinstruktionerna är Favoritgarners 3D mormorsruta. Rutan kan även 

virkas som en stor ruta och vikas över en kudde och sys ihop (se hur fram och baksidan blir på 

de två bilderna nere till höger). Mönster och garnpaket finns hos www.favoritgarner.se  
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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 #favoritgarner #gicona 

 

Mer av oss finns hittar ni här: 

 

WEB      INSTAGRAM  FACEBOOK 
www.favoritgarner.se  @favoritgarner  @favoritgarner 

www.gicona.com   @giconapatterns  @giconapatterns 
 

 

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

 

 

Se mer av alla designers som medverkat i Julkalendern 2019 – Se alla rutor och annat vackert 

som mönsterskaparna har på sina bloggar/sociala medier. 

 

RUTA     WEB    INSTAGRAM   FACEBOOK 
1 & 15      www.annimia.com   @annimia77   @annimia77 

2 & 11     @limnelldesign  @limnelldesign 

3     www.lifestylebyella.com @lifestylebyella.se  @lifestylebyella 

4 & 17     www.diwybytitti.com @diwybytitti   @diwybytitti 

5 & 14     www.hookedbyanna.com @hookedbyanna  @hookedbyanna 

6     @mlgjorloff 

7     www.mydiy.se  @mydiyse   @mydiyse 

8     @frommostromwithlove  @frommostromwithlove 

9     @krokoklint 

10    www.pysselofix.com   @pysselofix   @pysselofix  

12     @nettis01 

13    www.frostvirka.com    @frostvirka   @frostvirka 

16     @malinsdesign03 

18    www.favoritgarner.se @favoritgarner  @favoritgarner 
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