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Favoritgarners Julkalender 2019 - Kudden ”Swedish Christmas” 

Ruta 4 - Bellatrix  ♥ Design: Diwy by Titti 
  
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) 

 

Diwy by Tittis ruta Bellatrix är virkad med garnpaket ”15 – Diwy by Titti”  

(5 x 2412, 4 x 2492, 4 x 501, 4 x 2401) 

 

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

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

 

                                
          Garnpaket 15 – Diwy by Titti           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. 

 

Färger 

1 – Röd 2492  

2 – Vit 2412 

3 – Melerad blå 501 

4 – Mörkblå 2401 

 
 
Puffmaska: Gör ett omslag, sätt virknålen i en maska, hämta upp garn, *gör ett till omslag, sätt 
virknålen i samma maska, hämta upp garn*, upprepa ** 2 ggr till, gör ett omslag och dra tråden 
genom alla öglor på nålen, slut maskan med 1 lm. 

 

1.  Med garnfärg 1; 4 lm, 6 puffmaskor om ringen, avsluta med 1 sm i den första puffmaskan. 

 

   
 

2. 1 sm till mellanrummet mellan 1:a och 2:a puffmaskan, 2 puffmaskor i varje mellanrum, 

avsluta med 1 sm till den första puffmaskan. 
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3. 1 sm till mellanrummet mellan 1:a och 2:a puffmaskan, 3 fm i varje mellanrum. Klipp av 

garnet och fäst ihop med ett onsynligt avslut. Stick in nålen i den 2:a maskan åt vänster, dra 

igenom tråden, stick ner nålen mitt genom den sista maskan som 3:e bilden visar, dra åt lagom 

hårt och fäst tråden på baksidan. Den nya maskan som bildas lägger sig över den första 

maskan till vänster och ersätter den. 

 

    
 

4. Med färg nr 2: börja i valfri maska, OBS! varv 4-11 virkas enbart i den bakre maskbågen. 

*2 fm, 2 fm i samma m*, upprepa ** varvet ut, avsluta med 1 sm i första lm.  

 

 
 

5. 1 lm, 1st i den främre röda maskbågen under, *hoppa inte över någon maska bakom stolpen, 

utan virka 4 fm med början i nästa yttermaskbåge, *1 st iden 3:e röda yttermaskbågen under*, 

upprepa ** varvet runt tills det är 2 m kvar, avsluta med 4 fm och en sm i den första fm. 
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6. 1 lm, 2 fm, 2 fm i nästa m, *4 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa** varvet ut, avsluta med 1 sm i den 

första fm. 

 

 
 

7. 1 lm, *2 fm, 1 dst om den vita st under, hoppa över 1 m bakom dst, 2 fm, 1 dst om nästa vita 

st under, hoppa över en maska bakom dst, 2 fm, 1 dst om samma st under, hoppa över 1 m 

bakom dst*, upprepa ** varvet ut, avsluta med 2fm och 1 dst om den 1:a st under, 1 sm i den 

första fm. 
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8. 1 lm, 1 fm i varje m, avsluta varvet med en sm i den första fm. 

 

9. 1lm, 4 fm, *2 dst tillsammans om de 2 st under (se bild), hoppa inte över någon maska bakom 

dst, börja direkt i nästa maska och virka 6 fm*, upprepa ** varvet ut, tills du gjort den sista 

spetsen, avsluta med 2 fm och gör ett osynligt avslut som jag visade tidigare. 

 

    
 

10. Med färg 3; börja var som helst på varvet, virka 1 fm i varje m, fortfarande i den bakre 

maskbågen. Avsluta med 1 sm i den första fm. 

 

 
 

11. 1 lm, 4fm, * 3 hst, 3 st, (2 st, 2 lm, 2 st) I samma m, 3 st, 3 hst, 8 fm*, upprepa ** 3 ggr till, 

men istället för 8 fm avslutas varvet med 4 fm, 1 sm i den första fm. 
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12. Nu börjar du virka genom båda maskbågarna. 1 lm, 5 fm, *3 hst, 4 st, (2 st, 2 lm, 2 st) om 

de 2 lm från föregående varv, 4 st, 3 hst, 10 fm*, upprepa ** 3 gånger till, men istället för 10 fm, 

avslutas varvet med 5 fm, gör ett osynligt avslut. 

 

   
 

13. Med färg nr 4; Börja med en stående stolpe, var som helst på varvet, virka 1 st i varje m, i 

hörnen virkas (2 st, 2 lm, 2 st). Avsluta med 1 sm i den 1:a st. 

 

 
 

14. 1 lm, 1 fm i varje m, minska 1 m mitt på varje sida (total 4 m) genom att virka 2 fm 

tillsammans. I varje hörn virkas 3 fm. Gör ett osynligt avslut. 
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15. Med färg 2; 1 varv fm. I varje hörn virkas 3 fm. Gör ett osynligt avslut. 

 

 
 

16. Om maskbågarna i varv 10 (första varvet med färg 3) virkas 1 varv kräftmaskor med färg 4. 

Kräftmaskor är helt enkelt vanliga fasta maskor, men istället för att virka från höger till vänster, 

virkar du maskorna från vänster till höger, du får då en fin reliefeffekt. 

 

   
 

Rutan kan avslutas efter varv 16 (vitt ytterst) MEN om du gör kudden ”Swedish Christmas så 

måste även varv 17 göras, dvs lägga till ett varv med fm i annan gemensam färg för alla rutor. 

 

17. Med färg 4; 1 fm i varje maska, i hörnen 3 fm.  

(Rutan nedan är gjord i garnpaket 01 – Swedish Christmas) 
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Rutornas mått ska vara 20,5 cm, blockningsinstruktioner kommer dag 19. 

 

********** Ruta 4 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 #diwybytitti #favoritgarner #gicona 

 

 

Mer av oss finns hittar ni här: 

 

WEB     INSTAGRAM FACEBOOK 
www.diwybytitti.com  @diwybytitti  @diwybytitti 

www.favoritgarner.se @favoritgarner @favoritgarner 

www.gicona.com  @giconapatterns @giconapatterns 

 

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

