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Favoritgarners Julkalender 2019 - Kudden ”Swedish Christmas” 

Lucka 20 – Ihopvirkning sida 1 

 
  
Nu är det dags att montera kuddens 1:a sida.Du behöver VITT garn, virknål 4,0 mm och en sax. 

 

Välj ut de 9 rutor som ska var på kuddens ena sida och placera dem med framsidan uppåt på 

ett bord, 3 i bredd och 3 på höjden. 
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Bild 1 
 

För att maskorna ska synas tydligt på bild, har vi virkat ihop rutorna med röd garntråd. Du ska 

virka med VITT garn om du vill ha en kudde som originalet på bilden ovan. 

 

Tänk på att maskantalet per ruta kan variera något och det viktigaste är att hörnen möts. Det 

kan du justera genom att virka ihop de maskor som ”blir över” jämnt fördelat på sidan. 

 

Se bild 1 - Börja med ruta 7 och 8.  

Lägg rutorna BREDVID varandra med rätsidan uppåt på bordet och lägg garnet mellan rutorna. 

Garnet ska under ihopvirkningen löpa under arbetet. Virka nu i pilens riktning märkt med 1 i bild 

1. 

 

Se bilderna 2, 3 och 4. 

*Börja i vänstra rutans högra hörn längst ner. 

Sätt virknålen i yttre maskbågen ovanifrån, sätt sedan virknålen i den högra rutans yttre 

maskbåge ovanifrån (på rutans vänstra sida). 

Hämta upp garnet underifrån och dra igenom maskbågarna. 

Du ska virka sömmen som smygmaskor (inte fasta maskor). 

Upprepa längs med hela rutkanten. * 
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  BILD 2 

 

  BILD 3 

 

  BILD 4 
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Nytt hörn och nya rutor. 

Se bild1 - Ta ruta 4 och 5 och lägg ovanför 7 och 8. 

Nu fortsätter ihopvirkningen precis likadant som tidigare. *-* 

Se bilderna 5 och 6. 

Nu sitter de 4 rutorna ihop. Ta INTE av garnet. 

 

 

  BILD 5 

 

  BILD 6 

 

Nytt hörn och nya rutor. Se ovan 

Ta ruta 1 och 2 och lägg ovanför 4 och 5. 

Nu fortsätter ihopvirkningen precis likadant som tidigare. *-* 

Se bilderna 5 och 6. Nu sitter 6 rutor ihop. 

Ta av garnet. Fäst trådarna. 
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Lägg nu de ihopvirkade rutorna på bordet. 

Ta ruta 9 och lägg den till höger om/bredvid ruta 8. 

Börja i ruta 8, i det högra hörnet längst ner. Sätt virknålen i yttre maskbågen ovanifrån, därefter 

virknålen i ruta 9  yttre maskbåge i det vänstra hörnet längst ner. 

Hämta upp garnet underifrån och dra igenom maskbågarna som smygmaskor. 

Upprepa längs med hela rutkanten. Ta INTE av garnet. 

 

Nytt hörn och ny ruta. 

Ta ruta 6 och lägg bredvid ruta 5.(ovanför ruta 9) 

Virka ihop ruta 5 och 6 på samma sätt som tidigare. Ta INTE av garnet. 

 

Nytt hörn och ny ruta. 

Ta ruta 3 och lägg bredvid ruta 2.(ovanför ruta 6) 

Virka ihop ruta 2 och 3 på samma sätt som tidigare. 

Ta av garnet. Fäst garnändarna. 

 

Nu sitter alla 9 rutor ihop längs pilens riktning 1: horisontellt. 

 

Se bild 1 - Dags att virka ihop rutorna i pilens riktning 2: Vågrätt. 

 

Vänd arbetet/rutorna 1 hack medsols. 

 

Börja som tidigare, ruta 9 och 6 och virka hela vägen längs kanten fram till rutorna 8 och 5. Där 

blir det en övergång OVANFÖR ihopvirkningen som gjordes vågrätt. Se bild 7 

 

 

  BILD 7 
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Fortsätt virka längs kanten mellan ruta 8 och 5 och gör en ny övergång OVANFÖR 

ihopvirkningen som gjordes vågrätt.Se bild 7 

 

Fortsätt virka längs kanten mellan ruta 7 och 4 tills rutorna slutar.  

Ta av garnet. Fäst garnändarna. 

 

En ihopvirkning längs pil 2 återstår, som du virkar ihop på precis samma sätt. 

Ruta 6 med ruta 3, övergång, ruta 5 med ruta 2, övergång,ruta 4 med ruta 1. 

Ta av garnet. Fäst trådarna. Ena sidan av kuddfodralet är nu klart. 

 

************************************ 

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 

http://www.favoritgarner.se/
http://www.gicona.com/
http://www.annimia.com/
http://www.lifestylebyella.com/
http://www.diwybytitti.com/
http://www.hookedbyanna.com/
http://www./
http://www.pysselofix.com/
http://www.frostvirka.com/
http://www.favoritgarner.se/

