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Emilios cupcake 
 

 

Du behöver: 

• Garn: Scheepjes Catona, eller 

liknande, i 2 färger (A+B). Ca 5 g 

av varje färg 

• Virknål: 3,0 mm 

• Sax 

 

• Stoppnål 

• Vadd till fyllning 

• 1 maskmarkör (eller en garnstump) 

• En liten mängd rött garn 

 

Mått: Diameter ca 5 cm, höjd ca 6 cm 
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Virktermer 

m  maska 

lm  luftmaska 

sm  smygmaska 

fm   fast maska 

2 i 1  2 fm i samma m 

MR  magisk ring 

kräftmaskor  (crab stitch) virkas som fm men från vänster till höger 

bmb  bakre maskbågen 

fmb  främre maskbågen 

* - *  upprepa varvet runt 

 

 

Botten och glasyren virkas i spiral. Använd en maskmarkör för att hålla reda på var varven 

börjar.  

 

Botten Färg A (ljusbrun fg 506) 

Varv 1: 6 fm i MR (6) 

Varv 2: *2 i 1* (12)  

Varv 3: *1 fm, 2 i 1* (18) 

Varv 4: *2 fm, 2 i 1* (24) 

Varv 5: *3 fm, 2 i 1* (30) 

Varv 6: *4 fm, 2 i 1* (36) 

Varv 7: 36 fm i bmb (36) 

Varv 8-12: 36 fm (36). Avsluta sista varvet med sm i första m. 

 

Tag av garnet, men spara en lång ände till monteringen. 
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Glasyr Färg B (rosa fg 618) 

Varv 1: 6 fm i MR (6) 

Varv 2: *2 i 1* (12)  

Varv 3: *1 fm, 2 i 1* (18) 

Varv 4: 18 fm (18) 

Varv 5: *2 fm, 2 i 1* (24) 

Varv 6: 24 fm (24) 

Varv 7: *3 fm, 2 i 1* (30) 

Varv 8: 30 fm (30) 

Varv 9: *4 fm, 2 i 1* (36) 

Varv 10: 36 fm (36) 

Varv 11: 36 fm i fmb (36) 

Varv 12: 1 lm (räknas ej som en m), virka ett varv kräftmaskor i bmb. Avsluta med sm i 

första m. 

 

Tag av garnet, fäst trådarna.  
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Montering 

• Fyll delarna med vadd till ca hälften. 

• Sy ihop varv 12 på bottendelen med varv 11 på glasyrdelen. Sy genom båda 

maskbågarna på bottendelen och genom de bakre maskbågarna på insidan av 

glasyren (se bild ovan).  

• Fyll på med vadd innan du syr igen hålet. Stoppa inte botten för hårt, för då buktar 

den utåt. (Tips: Man kan klippa ut en rund bit kartong och lägga i botten innan den 

fylls med vadd).  

• Brodera ett litet bär på toppen med rött garn. 

 

 

 

 

 

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! 

 

#emilioscupcake 

 

 

 

 


