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Very Merry
Julstrumpa

Garn: Netto Julgarn (50 g = 133 m), eller liknande
Virknål: 4,0
Storlek: Höjd, ca 35 cm. Bredd (tå - häl), ca 25 cm
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Färgschema: A – grå (ca 35 g)
B – röd (ca 35 g)
C – grön (ca 15 g)
D – vit (ca 15 g)

Virktermer
m

maska

lm

luftmaska

sm

smygmaska

fm

fast maska

st

stolpe

stgr

stolpgrupp

2i1

2 fm i samma m (ökning)

2>1

2 fm virkas ihop till en (minskning)

*-*

upprepa

hö

hoppa över

nä

nästa

Bra att veta
• Strumpan består av två likadana delar som virkas ihop. Därefter virkas
den avslutande kanten
• Maskantal anges inom parentes efter varje varv
• Lm i slutet av varje varv är vändmaskor och skall inte räknas som en m
• Gör färgbyte vid sista genomdragningen på sista m på varvet (före
vändmaskan)
• Innan du fäster trådarna, bestäm vilken sida av arbetet som ska vara rätresp avigsida (=in/utsida på strumpan). Fäst alla trådar på avigsidan
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Mönster

Tå
Fg A
Varv 1: Gör en magisk ring, 4 fm i ringen, 1 lm,
vänd (4)
Varv 2: 2 fm i varje m, 1 lm, vänd (8)
Varv 3: *1 fm, 2 i 1*, 1 lm, vänd (12)
Varv 4: *2 fm, 2 i 1*, 1 lm, vänd (16)
Varv 5: *3 fm, 2 i 1*, 1 lm, vänd (20)
Varv 6: *4 fm, 2 i 1*, 1 lm (24)
Varv 7: Vrid arbetet och virka 12 fm jämnt fördelade längs den raka delen av
halvcirkeln, 1 lm, vänd (12)
Varv 8-9: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (12)

Fot
Fg B
Varv 10: 11 fm, 2 i 1, 1 lm, vänd (13)
Varv 11: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (13)
Varv 12: 12 fm, 2 i 1, 1 lm, vänd (14)
Varv 13: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (14)
Varv 14: 13 fm, 2 i 1, 1 lm, vänd (15)
Varv 15: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (15)
Varv 16: 14 fm, 2 i 1, 1 lm, vänd (16)
Varv 17: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (16)
Varv 18: 14 fm, *2 i 1* 2 ggr, 1 lm, vänd (18)
Varv 19-33: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (18)
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Häl
Fg A/B
Klipp ej av tråden mellan färgbytena på v 34-40
Varv 34: 10 fm med fg A. Byt till fg B, 8 fm, 1 lm, vänd (18)
Varv 35: 8 fm. Byt till fg A, 10 fm, 1 lm, vänd (18)

Upprepa v 34-35 ytterligare 3 ggr

Varv 36: Upprepa v 34
Varv 37: 8 fm. Byt till fg A, 8 fm, 2>1, 1 lm, vänd (17)
Varv 38: 2>1, 7 fm. Byt till fg B, 8 fm, 1 lm, vänd (16)
Varv 39: 8 fm. Byt till fg A, 6 fm, 2>1, 1 lm, vänd (15)
Varv 40: 2>1, 5 fm. Byt till fg B, 8 fm, 1 lm (14)
Varv 41: Vrid arbetet och virka 26 fm jämnt fördelade längs översidan fram till
det ställe där du gjorde den sista ökningen på v 18, 1 lm, vänd (26)

Ben
Fg C
Varv 42: 1 fm i varje m, 2 lm, vänd (26)
Varv 43: 1 st i varje m, 1 lm, vänd (26)
Varv 44: 1 fm i varje m, 2 lm, vänd (26)
Varv 45: 1 st i varje m, 1 lm, vänd (26)
Fg D
Upprepa v 42-45
Fg A
Upprepa v 42-45
Fg B
Upprepa v 42-45
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Fg C
Upprepa v 42-45
Fg D
Upprepa v 42-45
Fg A
Upprepa v 42-45
På sista varvet utesluts vändm. Tag av garnet, fäst alla trådar

Gör en likadan del till

Montering
Nåla ihop delarna med avigsidorna emot varandra

Fg B
Börja i hörnet längst upp på benets framsida och virka
ihop delarna med fm, tills du kommer till hörnet längst
upp på benets baksida. Tag av garnet

Kant
Fg A
Varv 1: Börja i valfri m. Första m är en stående fm. Virka 52 fm runt strumpans
öppning, 1 sm i första m, 1 lm (52)

Vänd arbetet så att du har avigsidan mot dig. Virka resterande varv från detta
håll

Varv 2: 1 fm i varje m i bakre maskbågen. Avsluta med 1 sm i första fm (52)
5

©Karin Åshammar/Virklust 2018

Varv 3-5: 2 lm(=1 st), 51 st. Avsluta med 1 sm första m (52)
Varv 6: 1 lm (=1 fm), 51 fm. Avsluta med 1 sm i första m (52)

Fg B
Varv 7: Börja i valfri m, *1 sm, hö 1 m, 5 st i samma m, hö 1 m*, avsluta med 1
i första sm (13 stgr)

Fg C
Varv 8: Börja i den första st i valfri stgr. Den första m är en stående fm. *5 fm i
bakre maskbågen, 1 fm mellan stgr med nertag i fm på v 6 (samma m som sm är
gjord i)*. Avsluta med 1 sm i första m.

Tag av garnet. Fäst alla trådar. Vik ner kanten

Hängare
Fg A
Gör 25 lm
Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen, 1 fm i varje m, 1 lm, vänd
Varv 2: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd
6

©Karin Åshammar/Virklust 2018

Varv 3: 1 sm i varje m. Tag av garnet, men spara en lång ände

Sy fast hängaren mitt bak på kantens insida

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