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Favoritgarners Julkalender 2019 - Kudden ”Swedish Christmas” 

Ruta 8 – Candy Lane ♥ Design: From Moström With Love 
  
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) 

 

From Moström With Loves ruta Candy Lane är virkad med garnpaket ”22 – From Moström With 

Love” (5 x 2412, 4 x 803, 4 x 503 och 4 x 2495) 

 

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

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

 

                                     
  Garnpaket 22 – From Moström With Love        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 - Vit 2412 

2 -  Ljusrosa melerad 803 

3 -  Cerisrosa melerad 503. 

4 -  Cerisrosa 2495 

 

 

Förkortningar: 

Hö – hoppa över 

M – maska/maskor 

Lmb – luftmaskbåge 

Sm – smygmaska 

Fm – fast maska 

Hst - halvstolpe 

St – stolpe 

Hdst – halvdubbelstolpe. Två omslag om virknålen och stick ner nålen i arbetet, ett 

omslag och dra igenom garnet – du har nu fyra öglor på virknålen. Ett omslag och dra 

igenom två öglor – tre öglor på virknålen. Ett omslag, dra igenom de tre öglorna. 

Dst – dubbelstolpe 

Puff – *Ett omslag om virknålen, stick ner på angivet ställe och dra upp så att m på lika 

hög som st innan, 3 m på nålen* 4 ggr. Gör ett nytt omslag och dra igenom 9 m på 

nålen.  

Reliefst fr – reliefstolpe framifrån 

Reliefst bak – reliefstolpe bakifrån 

Reliefst bak tills – reliefstolpe bakifrån tillsammans. Du gör en reliefstolpe bakifrån men 

dra endast igenom två öglor, ett omslag om virknålen och sticker ner nålen i nästa 

maska, ett omslag och dra igenom två öglor, ett omslag och dra sedan igen resterande 

öglor på virknålen. 

 

Upprepa det som står mellan *……* det antal gånger som uppges efter stjärnorna. 

Vissa varv virkas med avigsidan uppåt, det står i beskrivningen. 

Varven kan börja med stående fm eller st, eller med exempelvis 2 lm som första st. 
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MÖNSTER 

 

Gör 4 lm med färg 1och slut till en ring med en sm. 

Varv 1 (färg 1): 2 lm (räknas som första st) och 11 st om ringen. Klipp av och fäst tråden 

 
 

Varv 2 (färg 4): 2 lm + 1 puff i valfri m. 1 lm  

*1 st + 1 puff i nästa m. 1 lm* 11 gånger.  

1 sm i andra lm från varvets början. Klipp av och fäst tråden. 

 
 

Varv 3 (färg 3): 1 lm+1 fm i samma m. 1 fm i följande 35 m. Hö 1 lm och avsluta med 1 sm i 

första fm.  

 

Varv 4: 1 lm+1 fm i samma m. *4 lm, hö 2 m, 1 fm i följande m*11 gånger. 

 4 lm. Hö 2 m och 1 lm. 1 sm i första fm. Klipp av och fäst tråden.  
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Varv 5 består 11 öglor och 1 länk, som på varv 6 bildar en kedja, varannan ögla är vit och 

varannan ögla är ljusrosamelerad, länken är ljusrosamelerad. Det går även att göra hela kedjan 

enfärgad. 

 

Varv 5 (färg 1 och 2): 1 stående fm och 1 fm om om valfri lmb. 11 lm. Vänd. Slut till en ögla 

genom 1 fm i m som lmkedjan utgår från.  Vänd. 17 fm om öglan. 2 fm om lmb. Klipp och fäst 

garnet. 

 

*Byt färg, sm i fm och gör 2 fm om nästa lmb. 11 lm, vänd. 1 fm i m som lmkedjan utgår från, 

vänd. 17 fm om öglan. 2 fm om lmb. Klipp och fäst garnet *10 gånger.  

Byt färg, sm i fm och gör 2 fm om lmb. 12 lm. Gör en länk genom att virka  16 fm om lmkedjan. 

2 fm om lmb. Sm i första m på varvet. 
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Varv 6: Dra den andra öglan genom den första, dra den tredje öglan genom den andra och 

fortsätt fram till länken. Dra länken genom den elfte öglan, under den första öglan och ner 

genom den elfte öglan. Klipp och fäst garnet.   
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Varv 7 (färg 4): Vänd arbetet så att du har avigsidan uppåt. 1 stående fm i fm mellan lmb på 

varv 4. *5 lm, hö lmb, 1 fm om nästa fm på varv 4* 11 gånger. 5 Avsluta med sm i stående fm.  

 

 
 

Varv 8: Vänd arbetet så att du har rätsidan uppåt. 2 lm + 3 st om lmb. 4 st om varje lmb. 

Totalt 48 st. 

 

Varv 9: 2 lm. 1 st i följande 2 m. 2 st i följande m. *1 st i följande 3 m. 2 st i följande m* Upprepa 

varvet ut.  

Totalt 60 st. Klipp och fäst garnet 

 
 

Varv 10 (färg 3): 1 stående fm i valfri m. 1 fm i följande m. 1 hst i följande 2 m. 1 st i följande 2 

m. 1 hdst i följande m. *2 dst+3 lm+2 dst i samma maska. 1 hdst i följande m. 1 st i följande 2 m. 

1 hst i följande 2 m. 1 fm i följande 4 m. 1 hst i följande 2 m. 1 st i följande 2 m. 1 hdst i följande 

m* 3 ggr. 2 dst+3 lm+2 dst i samma maska. 1 hdst i följande m. 1 st i följande 2 m. 1 hst i 

följande 2 m. 1 fm i följande 2 m. Sm i i stående fm i början på varvet. Klipp och fäst garnet. 
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Varv 11 (färg 2): 1 stående st, 1 st +3 lm+2st om lmb i något av hörnen.  

*1 st i följande 18 m fram till nästa hörn. 2 st+3 lm+2 om lmb i hörnet* 3 ggr. 

1 st i följande 18 m fram till hörnet. Avsluta med sm i första m på varvet. Klipp och fäst tråden. 

Klipp och fäst garnet.  

 
 

Varv 12 (färg 1): Vänd arbetet så att du har avigsidan uppåt. 1 stående st, 1 st +3 lm+2st om 

lmb i något av hörnen.  

*1 reliefst fr i följande 22 m. 2 st+3 lm+2 om lmb i hörnet* 3 ggr.  

1 reliefst fr i följande 22 m. Avsluta med sm i första m på varvet. Klipp och fäst garnet.  

 

Varv 13 (färg 2): Vänd arbetet så att du har rätsidan uppåt. 1 stående st+3lm+1st om lmb i 

något av hörnen.  

*1 reliefst bak i följande 26 m 1st+3 lm+1 om lmb i hörnet* 3 ggr.  

1 reliefst bak i följande 26 m. Avsluta med sm i första m på varvet. Klipp och fäst garnet.  

 

Varv 14 (färg 1): Vänd arbetet så att du har avigsidan uppåt. 1 stående st, 1 st +3 lm+2st om 

lmb i något av hörnen.  

*1 reliefst fr i följande 28 m. 2 st+3 lm+2 om lmb i hörnet* 3 ggr.  

1 reliefst fr i följande 28 m. Avsluta med sm i första m på varvet. Klipp och fäst garnet.  

 

Varv 15 (färg 2) : Vänd arbetet så att du har rätsidan uppåt. 1 stående st, 1 st +3 lm+2 st om 

lmb i något av hörnen. *1 reliefst bak i följande 15 m. 2 reliefst bak tills i följande 2 m. 1 reliefst 

bak i följande 15 m. 2st+2 lm+2 st om lmb i hörnet* 3 ggr. 1 reliefst bak i följande 15 m. 2 reliefst 

bak tills i följande 2 m. 1 reliefst bak i följande 15 m Avsluta med sm i första m på varvet. Klipp 

och fäst garnet.  

 

Varv 16 (färg 1): 1 stående fm +2 fm i valfritt hörn. 1 fm i bakre maskbågen i varje st. Om 

hörnen virkas 3 fm. Klipp och fäst garnet. 

Sätt ett stygn i de yttre länkarna på kedjan så att den vilar mot rutan. 

 

(Om rutan skall användas separat så kan den avslutas i färg vit efter varv 16 MEN om kudden 

Swedish Christmas ska göras så måste varv 17 även göras) 
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Varv 17 (färg 4): 1 fm i varje m. 3 fm i varje hörn. 

 

********** Ruta 8 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 #frommostromwithlove #favoritgarner #gicona 

 

Mer av oss finns hittar ni här: 

 

WEB      INSTAGRAM  FACEBOOK 
     @frommostromwithlove @frommostromwithlove 

www.favoritgarner.se  @favoritgarner  @favoritgarner 

www.gicona.com   @giconapatterns  @giconapatterns 

 

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

