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Favoritgarners Julkalender 2019 - Kudden ”Swedish Christmas” 

Ruta 7 – Puffy Snowflake ♥ Design: MyDIY 
  
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) 

 

MyDIY’s ruta Puffy Snowflake är virkad med garnpaket ”13 – MyDIY”  

(5 x 2412, 4 x 2492, 4 x 806 och 4 x 2510) 

 

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

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

 

                                
          Garnpaket 13 – MyDIY           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. 

 

Färg A: Soft Fun 2412 
Färg B: Soft Fun 2492 
Färg C: Soft Fun Aquarel 804 Cloudescape 
Färg D: Soft Fun 2510 
 

 
 
Förkortningar: 

 hö – hoppa över 

 m – maska 

 sm – smygmaska 

 fm – fastmaska 

 lm – luftmaska  

 st - stolpe 

 rffm – relief fram fastmaska  

 rfst – relief fram stolpe 

 rfdst – relief fram dubbelstolpe 

 rf-tre-dst-tsm – relief fram tredubbelstolpe tillsammans; gör tre omslag, hämta om 
stolpen, drag igenom 2 öglor, hämta, drag igenom 2 öglor, hämta, drag igenom 2 öglor 
(så du har två öglor kvar på kroken), gör tre omslag, hämta om nästa stolpe, drag 
igenom 2 öglor, hämta, drag igenom 2 öglor, hämta, drag igenom 2 öglor (så du har tre 
öglor kvar på kroken), hämta och drag igenom de sista öglorna.  

 popcorn – 5 st i samma m, ta ur kroken och trä igenom den genom första av fem 
stolpar samt genom öglan, ett omslag och stäng den.  
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Börja med färg B. 
4 lm, slut till en ring med en sm i första lm. 
V 1: 16 st om ringen (16 st). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byt till färg D. 
V 2: *1 popcorn, 2 lm, hö 1 m*, upprepa *-* 7 ggr  
till (8 popcorn, 16 lm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byt till färg C. 
V 3: Börja mellan två popcorn: *3 st, 1 rffm om 
popcornet*, upprepa *-* 7 ggr till (24 st, 8 rffm). 
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Byt till färg B. 
V 4: Börja i rffm: *1 fm, 1 fm, 1 rfdst om st nedanför 
från v 1, hö 1 m, 1 fm*, upprepa *-* 7 ggr till (24 fm, 
8 rfdst). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byt till färg A. 
V 5: Börja i valfri rfdst: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] i rfdst, 1 
fm var i nästa 7 m*, upprepa *-* 3 ggr till (36 fm, 4 
lm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byt till färg D. 
V 6: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 4 ggr, 1 lm, hö 1 
m*, upprepa *-* 3 ggr till (24 fm, 24 lm). 
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Byt till färg C. 
V 7: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 5 ggr, 1 lm, hö 
1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (28 fm, 28 lm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byt till färg A. 
V 8: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 6 ggr, 1 lm, hö 
1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (32 fm, 32 lm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byt till färg B. 
V 9: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, 1 lm, hö 1 m, 1 fm, 1 lm, 2rf-tre-dst-tsm om 
rfdst från v 4, 1 lm, hö 3 m, {1 fm, 1 lm, hö 1}, 
upprepa {-} 2 ggr, 1 fm, 1 lm, 2rf-tre-dst-tsm om 
rfdst från v 4, 1 lm, hö 3 m, 1 fm, 1 lm, hö 1 m*, 
upprepa *-* 3 ggr till (8 rf-tre-dst-tsm, 28 fm, 36 
lm). 
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Byt färg till D. 
V 10: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 8 ggr, 1 lm, hö 
1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (40 fm, 40 lm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byt färg till C. 
V 11: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 9 ggr, 1 lm, hö 
1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (44 fm, 44 lm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byt färg till A. 
V 12: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 10 ggr, 1 lm, 
hö 1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (48 fm, 48 lm). 
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Byt färg till B. 
V 13: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 3 ggr, 1 lm, 1 
rfst om 2rf-tre-dst-tsm, hö 3 m, upprepa {-} 3 ggr, 
1 lm, 1 rfst om 2rf-tre-dst-tsm, hö 3, upprepa {-} 3 
ggr, 1 lm, hö 1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (8 rfst, 44 
fm, 52 lm). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byt färg till D. 
V 14: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 12 ggr, 1 lm, 
hö 1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (56 fm, 56 lm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byt färg till C. 
V 15: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 13 ggr, 1 lm, 
hö 1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (60 fm, 60 lm). 
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Byt färg till A. 
V 16: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] 
om lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 14 ggr, 1 
lm, hö 1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (64 fm, 64 lm). 
 
Byt färg till D. 
V 17: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om 
lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 15 ggr, 1 lm, 
hö 1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (68 fm, 68 lm). 
 
 
 
 
Byt färg till B. 
V 18: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] 
om lm, {1 lm, hö 1 m, 1 fm}, upprepa {-} 6 ggr, 1 
lm, 1 popcorn i rfst från v 15, hö 3 m, upprepa {-} 3 
ggr, 1 lm, 1 popcorn i rfst från v 15, upprepa {-} 6 
ggr, 1 lm, hö 1 m*, upprepa *-* 3 ggr till (8 
popcorn, 64 fm, 68 lm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byt färg till D 
V 19: Börja om lm i ett hörn: *[1 fm, 1 lm, 1 fm] 
om lm, 1 fm var i nästa 13 m, 1 rffm om popcorn, 1 
fm var i nästa 7 m, 1 rffm om popcorn, 1 fm var i 
nästa 13 m*, upprepa *-* 3 ggr till (108 fm, 8 rffm, 
4 lm). 
 
Byt färg till A 
V 20. 1 fm i varje fm. 3 fm i varje hörn.  
(Rutan kan avslutas här om den ska användas 
separat, MEN om kudden Swedish Christmas ska 
göras MÅSTE varv 21 göras.) 
 
Byt till färg D 
V 21. 1 fm i varje fm. 3 fm i varje hörn. 
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********** Ruta 7 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 #mydiyse #favoritgarner #gicona 

 

Mer av oss finns hittar ni här: 

 

WEB      INSTAGRAM FACEBOOK 
www.mydiy.se   @mydiyse  @mydiyse 

www.favoritgarner.se  @favoritgarner @favoritgarner 

www.gicona.com   @giconapatterns @giconapatterns 

 

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

