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Tussilago 

Babyfilt 

 

Till denna filt kan du använda vilket garn som helst. Jag rekommenderar att du 

väljer en virknål som är någon eller några storlekar större än vad som 

rekommenderas för garnet, för att undvika att filten blir för kompakt. Se vidare 

nedan hur du kan anpassa storleken på filten.   
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Garn: Wendy Merino (50 g = ca 175 m) i 3 färger, 2 nystan av varje. Total 

åtgång: ca 260 g 

Till kanten: ½  nystan Scheepjes Sunkissed (50 g = 170 m) 

Virknål: 4 

Storlek: ca 70 x 95 cm 

 

Virktermer 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

st stolpe 

popcorn Virka 4 st i angiven m, tag ut nålen ur öglan och stick in den i den 

första av de 4 st. Plocka upp öglan igen och dra igenom 

RS arbetets rätsida 

AS arbetets avigsida 

 

 

Bra att veta 

• Första st på varje varv ersätts av 2 lm  

• Sista st på varje varv virkas i toppen av de 2 lm från föregående varv 

• Tips: gör några fler lm än du behöver i början, så slipper du repa upp och 

göra om om du räknat fel. De extra lm är lätta att peta upp sedan.   
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Lägg upp 121 lm löst  

eller 

lägg upp önskat antal lm. Antalet skall vara jämnt delbart med 3 plus 4 lm 

 

Varv 1 (RS): Börja i 3:e lm från nålen, 1 st i varje m. Vänd (119 st) 

Varv 2 (AS): 2 lm (= 1 st), 1 st, *1 lm, hoppa över 1 m, 2 st*. Upprepa *-* 

varvet ut, vänd (80 st, 39 lmb) 

Varv 3 (RS): 2 lm (= 1 st), 1 st, 1 st om lmb, 2 st, *1 popcorn om lmb, 2 st, 1 st 

om lmb, 2 st*. Upprepa *-* varvet ut, vänd (100 st, 19 popcorn) 

Varv 4 (AS): som varv 2 

Varv 5 (RS): 2 lm (= 1 st), 1 st, 1 popcorn om lmb, 2 st, *1 st om lmb, 2 st, 1 

popcorn om lmb, 2 st*. Upprepa *-* varvet ut, vänd (99 st, 20 popcorn) 

Varv 6 (AS): som varv 2 

Varv 7 (RS): 2 lm (= 1 st), 1 st i varje m och om varje lmb. Vänd (119 st) 

 

Upprepa varv 6 + 7 ytterligare 38 ggr, eller till önskad längd.  

 

Virka därefter enligt följande: 

 

Upprepa varv 2 1 gång 

Upprepa varv 5 1 gång 

Upprepa varv 2 1 gång 

Upprepa varv 3 1 gång 

Upprepa varv 2 1 gång 

Upprepa varv 7 1 gång 

 

Tag av garnet, fäst alla trådar 
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Kant 

 

Virkas från rätsidan 

 

Varv 1: Börja i övre högra hörnet. 1 stående fm i 

första m (eller fäst garnet med 1 sm och gör 1 fm i 

samma m), *1 fm i varje m, 2 lm (hörn). Längs långsidan virkas 2 fm om varje 

st/lmb, 2 lm (hörn)*. Upprepa *-*, 1 sm i första m 

Varv 2:  1 lm (=1 fm), *1 fm m i varje m tills det är 1 m kvar innan hörnets lmb, 

hoppa över 1 m, 7 st om lmb, hoppa över 1 m*. Upprepa *-*, 1 sm i lm 

Varv 3: 1 lm (=1 fm), *1 fm i varje m, hoppa över sista fm före hörnet, [1 fm i 

st, 3 lm] 6 ggr, 1 fm i sista st, hoppa över 1 m*. Upprepa *-*, 1 sm i lm 

 

Tag av garnet, fäst trådarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig 

gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete ☺ 

 


