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Mystery Coasters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garn: Scheepjes Catona 

Virknål: 3 

 

Maskor och förkortningar:  

lm luftmaska 

sm smygmaska 

fm fast maska 

st stolpe 

puffm puffmaska 
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stgr stolpgrupp 

lmb luftmaskbåge 

* upprepa *-* varvet ut, om inget annat anges 

  

Lägg upp 5 lm, slut till en ring med 1 sm 

Varv 1: 1 sm om ringen, 3 lm (1:a st + 1 lm), *1 st om ringen, 1 lm*, upprepa 

11 ggr. Avsluta med 1 sm i 2:a lm (12 st, 12 lm) 

Varv 2: Börja i en st. 1 sm, 2 lm (=1:a st), 1 puffm om lmb, *1 st i nä m (= i st 

på v 1), 1 puffm om lmb*. Avsluta med 1 sm i 2:a lm (12 puffm, 12 st) 

Varv 3: Börja i en st. 1 sm, 2 lm (=1:a st), 1 st i samma m, 1 lm, 1 st i puffm *2 

st i samma m, 1 lm. 1 st i puffm*. Avsluta med 1 sm i 2:a lm (36 st, 12 lmb) 

Varv 4: Börja i första st efter en lmb. 1 sm, 2 lm (=1:a st), 2 st tills (gör st i 

varsin m), 2 lm, 1 puffm om lmb, 2 lm (räkna inte med den lm som sluter 

puffm), *3 st tills (gör st i varsin m), 2 lm, 1 puffm om lmb, 2 lm*. Avsluta med 

1 sm i 2:a lm (12 puffm, 12 stgr, 24 lmb) 

Varv 5: Börja i en lmb. 1 sm om lmb, 2 lm (=1:a st), 5 st om lmb, 1 sm om nä 

lmb, *6 st om nä lmb, 1 sm om nä lmb*. Avsluta med 1 sm i 2:a lm (12 

snäckor). 

 

Fäst alla trådar. Blocka eller stryk lätt från avigsidan om du tycker att det 

behövs.  

 

Om du delar ditt alster i sociala medier, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig 
gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete!  
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