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Autumn Walk 
Halskrage 

 

 

Garn: 1 nystan Scheepjes Invicta Colour (100 g = 420 m), fg 963 

Virknål: 3,5 

Mått: ca 75 x 24 cm  

Storleken kan anpassas - se vidare nedan. Tänk på att ju bredare krage, desto mindre blir 

halsöppningen  

Virkfasthet: 20 st och 10 varv = 10 x 10 cm 

 

 



© Karin Åshammar/Virklust 2019   

_______________________________ 

Web page: virklust.wordpress.com 

Instagram: @virklust 

Ravelry: ravelry.com/designers/karin-ashammar-virklust  

2 

 

Virktermer 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

hst halvstolpe 

st stolpe 

W [1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st] i samma m 

* - * upprepa 

hö  hoppa över 

nä nästa 

 

Diagram finns i bilagan 

 

 

Bra att veta 

• Halskragen består av en rektangel, som sedan viks och sys eller virkas  

ihop. Därefter virkas den avslutande kanten 

• Första st på varvet ersätts av 3 lm. Sista m på varvet virkas alltså i toppen 

av de 3 lm på föreg varv 

• Jämna varv = avigsida, udda varv = rätsida 
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Lägg upp 63 lm löst. 

(Om du vill ha en annan bredd på din krage,  skall antalet lm vara jämnt delbart 

med 3 + 3 lm) 

 

Varv 1: Börja i 4:e lm från nålen, 1 st i varje m, vänd (61 st) 

Varv 2: 5 lm (=1 st+2 lm), hö 2 m, 1 st, *2 lm, hö 2 m, 1 st* varvet ut, vänd (21 

st, 20 lmb) 

Varv 3: 3 lm (=1 st), *hö lmb, 1 W i nä st, hö lmb, 1 st i nä st* varvet ut, vänd 

(11 st, 10 W) 

Varv 4: 5 lm (1 st+2 lm), 1 st i andra st i W, *1 W i den ensamma st, 1 st i andra 

st på nä W*, 2 lm, 1 st i sista m, vänd (12 st, 9 W) 

Varv 5: 3 lm (=1 st), hö lmb, 1 W i den ensamma st, *1 st i andra st på W, 1 st i 

nä ensamma st*, hö lmb, 1 st i sista m, vänd (11 st, 10 W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprepa v 4 och 5 tills arbetet mäter ca 75 cm, eller till önskad längd.  

 



© Karin Åshammar/Virklust 2019   

_______________________________ 

Web page: virklust.wordpress.com 

Instagram: @virklust 

Ravelry: ravelry.com/designers/karin-ashammar-virklust  

4 

Varv 6: 1 lm (=1 fm), 1 fm i varje st och om varje 1-lmb varvet ut 

 

Tag av garnet. Fäst trådarna. Blocka ditt arbete 

 

 

Montering 

 

Lägg rektangeln med avigsidan upp och vik ihop enligt bilden. 

Video med instruktioner finns här:  

https://www.youtube.com/watch?v=xJwSBv6Hsuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sy eller virka ihop med sm längs den streckade linjen. Se till att du får sömmen 

på avigsidan.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJwSBv6Hsuc
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Kant 

 

Börja med en stående fm i spetsen mitt fram (eller fäst garnet med 1 sm och gör 

1 lm+1 fm i samma m).  

 

Varv 1: *1 fm, 3 lm, hö 2 m*, fram till skarven där du sydde/virkade ihop 

kragen. 1 fm i fm-varvet (=sista varvet på rektangeln), 3 lm, *1 fm om lmb i 

kanten på nä varv, 4 lm, hoppa över st i kanten på nä v* varvet ut, 1 sm i första 

fm 

Varv 2: sm till mitten av första lmb, 1 lm, 1 fm om lmb, 4 lm, *1 fm om nä lmb, 

4 lm* varvet ut, 1 sm i första fm 

Varv 3: sm om lmb, [2 lm (=1 hst), 1 st, 1 lm, 1 st, 1 hst] om samma lmb, *[1 

hst, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 hst] om nä lmb* varvet ut, 1 sm i första m 

 

Tag av garnet 

 

Virka ett varv fm runt 

halsöppningen. Gör 3 fm om varje 

st/lmb. 

 

Tag av garnet, fäst alla trådar. 

Blocka kanten  

 
 

 

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! 
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Bilaga 

 

Diagram  

 

 

 

 


