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Liquorice Grytlapp 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garn: Falkgarn Emma 8/4  

Virknål: 2,5 

Garnåtgång: ca 45 g totalt 

Storlek: ca 22 cm i diameter 

 

Om du använder ett annat garn, se till att det innehåller 100% bomull så att det 

tål värme 
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Färgschema: 

Fg 1 Cerise (705) 

Fg 2 Svart (874) 

Fg 3 Lila (919) 

Fg 4 Laxrosa (026) 

Fg 5 Off-white (005) 

Färgnr anges i början av varvet 

 

Virktermer 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

fm tills fasta maskor tillsammans (2 eller 3 fm virkas ihop till en) 

hst halvstolpe 

st stolpe 

bmb bakre maskbågen 

hö hoppa över 

2 i 1 2 st i samma m 

*-* upprepa 

[ - ]  virkas i samma m 

 

 

Bra att veta 

• Första m på ett varv virkas som en stående maska när du börjar med en ny 

färg (eller fäst garnet med en sm och ersätt första m med lm enligt 

följande). Om du fortsätter med samma färg som på föregående varv 

ersätts fm av 1 lm och hst/st av 2 lm 
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• Avsluta varje varv med en sm i varvets första m 

• Första maskan efter en lmb kan ibland gömma sig under det nya varvets 

maskor. Kontrollera att du räknar med denna s k dolda maska 

• Arbetet kan bli lite vågigt, men detta rättar till sig vid 

blockning/strykning. Om du virkar väldigt hårt kan du använda nål 3,0 

istället för 2,5 

 

 

Framsida 

 

Varv 1 (fg 1): Gör en magisk ring, 12 st i ringen (12 st) 

Varv 2: 2 st i varje m (24 st) 

Varv 3: *1 st, 2 i 1* varvet ut (36 st) 

Varv 4: *2 st, 2 i 1* varvet ut (48 st)  Klipp av garnet 

Varv 5 (fg 2): 1 fm i någon m, 5 lm, hö 3 m, *1 fm, 5 lm, hö 3 m* varvet ut 

(12 lmb, 12 fm) 

Varv 6: sm om lmb, 1 lm (=1 fm), 5 fm om lmb, sm i fm, *6 fm om nästa 

lmb, sm i fm* 11 ggr (72 fm). Klipp av garnet 

Varv 7 (fg 3): Virkas i bmb. Börja i 1:a fm av 5, *6 hst, hö sm* 12 ggr (72 

hst) 

Varv 8: 1 lm (=1 fm), 1 hst, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 hst, 1 fm, *1 fm, 1 hst, 1 st, 1 

lm, 1 st, 1 hst, 1 fm* 11 ggr (12 spetsar, 82 m totalt) 

Varv 9: 1 lm (=1 fm), 2 fm, 3 hst om lmb, *6 fm, 3 hst om lmb* 11 ggr, 3 fm 

(108 m). Klipp av garnet 

Varv 10 (fg 2): Börja i 2:a hst av 3, *[1 st, 1 lm, 1 st] i samma m, 1 hst, 6 fm, 

1 hst* 12 ggr (132 m). Klipp av garnet 

Varv 11 (fg 4): Börja i en lmb. *3 st om lmb, hö st, virka i bmb: 1 hst, 6 fm, 

1 hst, hö st* 12 ggr (132 m) 
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Varv 12: 1 hst, *[1 st, 1 lm, 1 st] i nästa m, , 4 hst, 2 fm tills, 4 hst* 11 ggr, 

[1 st, 1 lm, 1 st] i nästa m, 4 hst, 2 fm tills, 3 hst (144 m) 

Varv 13: 1 lm (=1 fm), 1 fm, *[1 fm, 2 lm, 1 fm] om lmb, 4 fm, 3 fm tills, 4 

fm* 12 ggr. Vid sista upprepn görs 2 fm (156 m). Klipp av garnet 

Varv 14 (fg 2): Börja i en lmb. *1 fm om lmb, 3 fm, hö 2 m, 5 st i samma m, 

hö 2 m, 3 fm* 12 ggr (12 stgr). Klipp av garnet 

Varv 15 (fg 5): Virkas i bmb. Börja i 1:a st av 5, *5 fm, 1 hst* varvet ut (144 

m) 

Varv 16: 1 hst i varje m (144 m) 

 

Klipp av garnet, fäst trådarna 

 

Baksida 

 

Varv 1 (fg 5): Gör en magisk ring, 12 st i 

ringen (12 st) 

Varv 2: 2 st i varje m (24 st) 

Varv 3: *1 st, 2 i 1* varvet ut (36 st) 

Varv 4: *2 st, 2 i 1* varvet ut (48 st)  

Varv 5: *3 st, 2 i 1* varvet ut (60 st) 

Varv 6: *4 st, 2 i 1* varvet ut (72 st) 

 

Fortsätt att öka med 12 st/varv jämnt fördelade över varvet tills baksidan är 

lika stor om framsidan. Du kan justera storleken genom att göra hst eller fm 

sista varvet. Tips: Undvik att rundeln blir kantig genom att inte göra 

ökningarna på samma ställe varje varv 

 

Klipp av garnet, fäst trådarna 
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Blocka dina rundlar eller pressa lätt med strykjärn från avigsidan under en 

fuktig duk 

 

Montering 

 

Lägg rundlarna med avigsidorna mot varandra. Börja rakt ovanför en spets 

och virka ihop dem med ett varv fm (fg 2). Avsluta varvet med att virka 21 

lm (=hank för upphängning), hoppa över 1 lm och virka 20 fm tillbaka längs 

lm-kedjan. Fäst hanken med 1 sm genom både den sista fm du gjorde innan 

lm-kedjan och den överhoppade lm längst upp på lm-kedjan (kontrollera att 

du inte vrider öglan), 1 sm i första fm på varvet. Klipp av garnet, fäst 

trådarna. Använd trådändan till att sy några stygn som förstärkning där 

hanken sitter fast.  

 

Avsluta med ett varv sm i bmb (fg 5). Virka inte sm för hårt så att arbetet drar 

sig. Byt till större virknål om det behövs. När du kommer till hanken, virka 

2-3 lm bakom den och fortsätt med sm på andra sidan.   

 

Klipp av garnet, fäst trådarna. 

 

 

 

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!  


