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Mrs de Winter 

Virkad duk 

 

Garn: ca 55 g Yarn and Colors Must Have (50 g = 125 m), fg 009 Limestone  

Virknål: 2,5 mm 

Mått: ca 42 cm i diameter efter blockning 
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Virktermer 

 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

hst halvstolpe 

st stolpe 

st tills stolpar tillsammans 

dst dubbelstolpe 

picot 3 lm, sm i första lm 

hö hoppa över 

nä nästa 

* - * upprepa varvet runt 

{ - } upprepa angivet antal ggr 

[ - ] virkas i samma m 

 

 

 

Bra att veta 

• Första m på varvet ersätts av: 

fm 1 lm   

hst 2 lm 

st 3 lm 

dst 4 lm 

st tills första st i gruppen ersätts av 2 lm 

Eller använd den metod du själv föredrar 

• Avsluta varje varv med sm i första m, utom på sista varvet där jag rekommenderar 

invisible join för att få ett snyggt avslut 

• Maskantal anges inom parentes i slutet av varje varv 

• Den färdiga duken behöver blockas för att komma till sin rätt 

• Arbetet kan bli något vågigt, vilket rättar till sig vid blockningen 
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Varv 1: 6 lm, slut till en ring med sm i första lm. 24 dst om ringen (24 dst) 

Varv 2: *1 fm, 6 lm, hö 1 m* (12 fm, 12 lmb) 

Varv 3: sm till mitten av lmb, 3 st om lmb, 4 lm, *3 st om nä lmb, 4 lm* (36 st, 12 lmb) 

Varv 4: *3 st, 2 lm, 1 st om lmb, 2 lm* (48 st, 24 lmb) 

Varv 5: *3 st, 2 lm, 1 st om lmb, 1 st i st, 1 st om lmb, 2 lm* (72 st, 24 lmb) 

Varv 6: *3 st, 2 lm, hö lmb* (72 st, 24 lmb) 

Varv 7: *1 fm, 5 lm, hö 1 m, 1 fm i nä m, 4 lm, hö lmb, 3 st tills över de 3 nä st, 4 lm, hö 

lmb* (12x3 st tills, 24 fm, 12 5-lmb, 24 4-lmb) 

Varv 8: sm om lmb, *[1 st, 2 lm, 1 st, 2 lm, 1 st] om 5-lmb, 4 lm, hö 4-lmb, 1 fm i 3 st tills, 

4 lm, hö 4-lmb* (36 st, 12 fm, 24 2-lmb, 24 4-lmb) 

Varv 9: *3 st tills i st, 3 lm, [3 st tills, 3 lm, 3 st tills] i nä st, 3 lm, 3 st tills i nä st, 7 lm, hö 

lmb+fm+lmb* (48x3 st tills, 36 3-lmb, 12 7-lmb) 

Varv 10: sm om lmb, *[3 st tills, 3 lm, 3 st tills] om 3-lmb, 3 lm, 3 st tills om nä 3-lmb, 3 

lm, [3 st tills, 3 lm, 3 st tills] om nä 3-lmb, 2 lm, 1 fm om 7-lmb, 2 lm*  

(60x3 st tills, 48 3-lmb, 12 fm, 24 2-lmb) 

Varv 11: sm om lmb, *3 st om lmb, 3 lm, {3 st om nä lmb, 3 lm} 3 ggr, hö lmb+fm+lmb* 

(144 st, 48 lmb) 

Varv 12: sm till mitten av lmb, *1 fm om lmb, 4 lm, hö 3 st, [1 st, 3 lm, 1 st] om nä lmb, 4 

lm, hö 3 st, 1 fm om nä lmb, 4 lm, hö 3 st, 1 fm om nä lmb, 4 lm, hö 3 st* (36 fm, 24 st, 12 

3-lmb, 48 4-lmb) 

Varv 13: sm till mitten av lmb, *1 fm om lmb, 4 lm, [1 st, 3 lm, 1 st] om nä lmb, 4 lm, {1 

fm om nä lmb, 4 lm} 3 ggr* (24 st, 48 fm, 12 3-lmb, 60 4-lmb) 

Varv 14: sm om lmb, *4 hst om lmb, [2 hst, 2 lm, 2 hst] om nä lmb, {4 hst om nä lmb} 2 

ggr, 2 lm, 1 fm om nä lmb, 2 lm, 4 hst om nä lmb* (240 hst, 12 fm, 36 lmb) 

Varv 15: sm till första lmb (eller tag av garnet efter föreg varv och börja med en stående 

fm om första lmb), *1 fm om lmb, 8 lm, hö 6 hst, 1 fm om utrymmet mellan  

6:e och 7:e hst av 10, 9 lm, hö 4 hst+lmb+fm+lmb+4 hst, 1 fm om utrymmet mellan 4:e och 

5:e hst av 10, 8 lm, hö 6 hst* (36 fm, 24 8-lmb, 12 9-lmb) 
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Varv 16: *[1 st, 4 lm, 1 st] i fm, 4 lm, 1 fm om lmb, 6 lm, [1 st, 4 lm, 1 st] i 5:e lm av 9 i nä 

lmb, 6 lm, 1 fm om nä lmb, 4 lm* (48 st, 24 fm, 48 4-lmb, 24 6-lmb) 

Varv 17: sm om lmb, *[2 fm, picot, 2 fm] om lmb, 4 fm om nä lmb, 7 fm om nä lmb, [2 fm, 

picot, 2 fm] om nä lmb, 7 fm om nä lmb, 4 fm om nä lmb* (360 fm, 24 picot) 

 

 

Tag av garnet. Fäst trådarna. Blocka ditt arbete. Tips: Sätt en nål i varje 5-lmb på v 7, varje 

udd på v 14 och varje picot på v 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tabba mib bärna med @virklust eller #virklust så att jab också får se ditt fina arbete! 

 

#mrsdewinterdoily 

 


