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Favoritgarners Julkalender 2019 - Kudden ”Swedish Christmas” 

Ruta 2 - Sirius ♥ Design: Limnell Design 
  
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) 

 

Limnell Designs ruta Sirius är virkad med garnpaket ”12 – Limnell Design” (5x2412, 4x2492, 

4x806, 4x502). 

 

Kudden i original är virkad i garnpaket ”01 – Swedish Christmas” (5x2412, 4x2410, 4x806 och 

4x2532). 

 

 
Garnpaket 12 – Limnell Design           Garnpaket 01 – Swedish Christmas 
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VIKTIG INFO: Rutan med vit ytterkant är ca. 20 x 20 cm. OBS!!! När du skapar rutor för kudden 

”Swedish Christmas” skall ett sista varv med fm läggas till (samma färg för alla rutor). Måttet ska 

efter detta varv vara 20,5 x 20,5 cm. Blir din färdigvirkade ruta lite mindre så kan den blockas ut 

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

 

MASKFÖRKLARING 

Luftmaska = lm 

Smygmaska = sm 

Fast maska = fm 

Halvstolpe = hst 

Stolpe = st 

Reliefstolpe fram = rfst 

Reliefstolpe bak = rbst 

Reliefdubbelstolpe fram = rfdst 

Popcorn: Virkas med 4 stolpar samt en ”låsmaska” bestående av en luftmaska. Denna lm 

räknas ej som en egen maska, utan tillhör popcornet. 

Hoppa över =  hö 

Maskbåge = mb 

Luftmaskbåge = lmb 

Tre reliefstolpar fram tillsammans = rfst3tills 

Två reliefdubbelstolpar tillsammans = rfdst2tills 

Upprepa det som står mellan (…) det antal gånger som anges efter parentesen, eller fram till 

den plats i mönstret som anges.  

Om inget annat anges, avslutas varje varv med en så kallad ”invisible join” (även kallad ”needle 

join”). Det finns bra instruktionsfilmer på Youtube, om du aldrig provat detta tidigare. 

 

Gör en magisk ring. 

 

Varv: 

 

1. (806) Virka 2 lm (1:a st), 15 st. (16 st) 

 

2. (2492) Virka hela varvet i bakre luftmaskbågen. Börja i valfri st med en lm (1:a fm), (2 fm 

i samma m, 1fm) upprepas varvet ut. (24 fm) 
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3. (806) Börja i den bakre maskbågen i den första fm i en ökning med 1 lm (1:a fm), (1 st i 

främre maskbågen i st på varv 1 som ligger till vänster om den rakt nedanför, 3 fm i 

bakre maskbågen på varv 2, 1 st i samm främre maskbåge som innan, 3 fm i bakre 

maskbågen på varv 2)*4 I den sista upprepningen blir det bara 2 fm på slutet, då du 

redan gjort en i början av varvet. (8 st, 24 fm) 

 

                 
 

4. (2492) Börja i den bakre maskbågen i en fm direkt till vä om en st i ett ”v” med 1 lm (1:a 

fm), 2 fm i bakre maskbågen, (7 st i främre maskbågen i en fm på varv 2 som är synlig i 

mitten av ett ”v”, hö 5 m på varv 3, 3 fm i bakre maskbågen)*4 I den sista upprepningen 

blir de 7 stolparna de sista maskorna, då du redan gjort de tre fm i början av varvet. (28 

st, 12 fm) 
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5. (806) Börja i den bakre maskbågen i den första av 3 fm med 1 lm (1:a fm), 2 fm i den 

bakre maskbågen, (1 rfst runt st nedanför på varv 3, 7 fm i bakre maskbågen på st på 

varv 4, 1 rfst runt st nedanför på varv 3, 3 fm i bakre maskbågen på varv 4)*4 I den sista 

upprepningen blir rfst den sista maskan, då du redan gjort de 3 fm i början av varvet. (8 

rfst, 40 fm) 

 

                 
 

6. (2492) Börja i den bakre maskbågen i den första av 3 fm med 1 lm (1:a fm), (3 fm i bakre 

maskbågen i samma fm, 2 fm i bakre maskbågen, 1 rfst2tills runt de första 2 st nedanför 

på varv 4, 1 rfst runt varje av de tre nästkommande st på varv 4, 1 rfst2tills runt de sista 

2, hö 7 fm på varv 5, 2 fm i den bakre maskbågen på varv 5)*4 I den sista upprepningen 

blir det bara 1 fm på slutet. (8 rfst2tills, 12 rfst, 28 fm) 
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7. (806) Börja i den bakre maskbågen i den 1:a fm i en ökning med 1 lm (1:a fm), (3 fm i 

den bakre maskbågen i samma fm, 4 fm i den bakre maskbågen, 1 rfdst runt rfst 

nedanför på varv 5, 3 fm i bakre maskbågen på varv 6, 1 rfdst runt rfst nedanför på varv 

5, 4 fm i bakre maskbågen)*4 I den sista upprepningen blir det bara 3 fm på slutet. (8 

rfdst, 56 fm) 

 

 

                    
 

    

8. (2492) Börja i den bakre maskbågen i den första fm i en ökning med 1 lm (1:a fm), (3 fm 

i bakre maskbågen i samma fm, 6 fm i bakre maskbågen, 1 rfst2tills runt rfst2tills och 

den första rfst nedanför på varv 6, 1 rfst runt rfst nedanför på varv 6, 1 rfst2tills runt 

nästa rfst och rfst2tills nedanför på varv 6, hö 3 fm på varv 7, 6 fm i bakre maskbågen)*4 

I den sista upprepningen blir det bara 5 fm på slutet. (4 rfst, 8 rfst2tills, 60 fm) 
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9. (806) Börja i den bakre maskbågen i den första fm i en ökning med 1 lm (1:a fm), (3 fm i 

den bakre maskbågen i samma m, 7 fm i den bakre maskbågen, 1 rfst runt rfdst 

nedanför på varv 7, 3 fm i bakre maskbågen, 1 rfst runt rfdst nedanför på varv 7, 7 fm i 

bakre maskbågen)*4 I den sista upprepningen blir det bara 6 fm på slutet. (8 rfst, 80 fm). 

 

                
 

 

10. (2492) Börja i den bakre maskbågen i den första fm i en ökning med 1 lm (1:a fm), (3 fm 

i den bakre maskbågen i samma fm, 10 fm, 1rfst3tills runt de två rfst2tills och rfst mellan 

dem nedanför på varv 8, hö 1 fm på varv 9, 10 fm i den bakre maskbågen)*4 I den sista 

upprepningen blir det bara 9 fm på slutet. (4 rfst3tills, 92 fm) 
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11. (806) Börja i den bakre maskbågen i den första fm i en ökning med 1 lm (1:a fm) , (3 fm i 

den bakre maskbågen i samma m, 11 fm i den bakre maskbågen, 1 rfdst2tills runt de två 

rfst nedanför på varv 9, hö 1 rfst3tills på varv 10, 11 fm i bakre maskbågen)*4 I den sista 

upprepningen blir det bara 10 fm på slutet. (4 rfst2tills, 100 fm)  

 

                    
 

 

12. (2412) Börja i ett hörn med 1 lm (1:a fm) Hörn: 3 fm i den mittersta av de tre fm. Sidor: 1 

fm i bakre maskbågen i varje maska. (27 fm/sida, 1 fm i varje hörn) 

 

13. (502)  Börja i ett hörn med 1 lm (1:a fm) Hörn: 3 fm i den mittersta av de tre fm. Sidor: 4 

fm i den bakre maskbågen, (1 st i främre maskbågen i en fm rakt nedanför på varv 11, 

hö 1 fm på varv 12, 2 fm i bakre maskbågen)*3, 1 rfdst runt rfdst2tills nedanför på varv 

11, (2 fm i den bakre maskbågen, 1 st i den främre maskbågen i en fm rakt nedanför på 

varv 11)*3, 4 fm. ((6 st, 1 rfdst, 22 fm)/sida, 1 fm i varje hörn.) 
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14. (2492) Nu vänder du rutan så att avigsidan är vänd mot dig. Börja i ett hörn med 1 lm 

(1:a fm) Hörn: 3 fm i den mittersta av de tre fm. Sidor: Virkas i maskbågen närmast dig 

när du gör fm och genom båda maskbågarna när du gör bobbles. Gör 1 fm i varje fm 

och 1 bobble i varje st och rfdst. ((7 bobbles, 24 fm)/sida, 1 fm i varje hörn) 

 

 
 

15. (502) Nu virkar du från rätsidan igen och alla maskor virkas i den bakre maskbågen. 

Börja i valfri maska med 1 lm(1:a fm) Hörn: 3 fm i den mittersta av de tre fm. Sidor: 1 fm i 

varje maska. (33 fm/sida) 

 

16. (2412) Börja i valfri maska med 1 lm (1:a fm) Hörn: 1 fm, 2 lm, 1 fm, Sidor: 1 fm i bakre 

maskbågen i varje maska. (35 fm/sida, 2 lm i varje hörn) 

 

Rutan kan avslutas efter varv 16 (färg vit som yttersta varv) MEN om du gör kudden 

”Swedish Christmas så måste även varv 17 göras, dvs lägga till ett varv med fm i annan 

färg. 

 

17. (Färg 502) 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 Limnell Design. Alla rättigheter förbehållna. 

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

             
 

Rutornas mått ska vara 20,5 cm, blockningsinstruktioner kommer dag 19. 

 

********** Ruta 2 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.  

 

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

 

Mer av oss finns hittar ni här: 

 
WEB     INSTAGRAM FACEBOOK 
    @limnelldesign @limnelldesign 

www.favoritgarner.se  @favoritgarner @favoritgarner 

www.gicona.com  @giconapatterns @giconapatterns 

 

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

