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Flora 
Duken kan göras i två varianter: liten (varv 1-12) och stor (varv 1-25) 
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 Liten Stor 

Garn Scheepjes 

Catona  

(50 g=125 m) 

Falkgarn Emma 

8/4 

(100 g=340 m) 

Färg 412 Forest 

Green 

981 Dimgrön 

Virknål 3,0 mm 2,5 mm 

Garnåtgång ca 30 g ca 63 g 

Storlek (efter 

blockning) 

ca 26 cm i 

diameter 

ca 49 cm i 

diameter 
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Virktermer 

m maska 

MR magisk ring 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

hst halvstolpe 

st  stolpe 

st tills stolpar tillsammans 

picot 3 lm, sm i första lm 

hö hoppa över 

nä nästa 

[ - ] virkas i samma m/lmb 

* - * upprepa varvet runt 

{ - } upprepa angivet antal ggr 

 

Bra att veta 

 Första m på varvet ersätts av: 

 hst/st 2/3 lm 

 st tills  första st i gruppen ersätts av 2 lm 

eller det antal lm du behöver för att nå samma höjd som angiven m 

 Lm före fm i början av ett varv räknas ej som en m 

 Alla m som ska hoppas över anges inte i mönstret. Om en m inte nämns hoppas 

den över  

 Avsluta varje varv med  sm i första m 

 Maskantal anges inom ( - ) i slutet av varje varv 

 Arbetet kan bli något vågigt, vilket rättar till sig vid blockning 

 Blocka ditt färdiga arbete för bästa resultat 

 

 

 

 

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! 

 

#floradoily 
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Varv 1: *2 st tills, 2 lm* 8 ggr i MR (8x2 st tills, 8 2-lmb) 

Varv 2: sm om lmb, *3 st tills om lmb, 4 lm* (8x3 st tills, 8 4-lmb) 

Varv 3: 1 lm, *[2 fm, 2 lm, 2 fm] om lmb, 2 lm, hö 3 st tills* (32 fm, 16 2-lmb) 

Varv 4: sm till nä 2-lmb, *[2 st, 2 lm, 2 st] om lmb, 2 lm, hö 2 fm, 1 fm om nä lmb, 2 

lm, hö 2 fm* (32 st, 8 fm, 24 2-lmb) 

Varv 5: *2 st, [1 st, 2 lm, 1 st] om lmb, 2 st, 2 lm, hö (lmb+fm+lmb)* (48 st, 16 2-

lmb) 

Varv 6: *3 st, [1 st, 2 lm, 1 st] om lmb, 3 st, 1 lm, hö lmb* (64 st, 8 2-lmb, 8 1-lmb) 

Varv 7: *1 st, 2 st tills över de nä 2 m, 1 st i nä m, [1 st, 2 lm, 1 st] om lmb, 1 st i nä 

m, 2 st tills över de nä 2 m, 1 st i nä m, 3 lm, hö lmb* (48 st, 16x2 st tills, 8 2-lmb, 8 

3-lmb) 

Varv 8: *2 st tills över de 2 första m, 2 st tills över de nä 2 m, [1 st, 2 lm, 1 st] om 

lmb, {2 st tills över de nä 2 m} 2 ggr, 2 lm, 1 st om lmb, 2 lm* (32x2st tills, 24 st, 24 

2-lmb) 

Varv 9: *2 st tills över de 2 första m, 2 st tills med första benet i nä m och andra 

benet om lmb, 2 lm, 2 st tills med första benet om lmb och andra benet i nä m, 2 st  
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tills över de nä 2 m, 4 lm, hö lmb, [2 st tills, 2 lm, 2 st tills] i st, 4 lm, hö lmb* (48x2 

st tills, 16 4-lmb, 16 2-lmb) 

Varv 10: *2 st tills över de 2 första m, 1 st om lmb, 2 st tills över de nä 2 m, 5 lm, hö 

4-lmb, 7 st om 2-lmb, 5 lm, hö 4-lmb* (16x2 st tills, 64 st, 16 5-lmb) 

Varv 11: * 3 st tills över de 3 m, 6 lm, hö lmb, 1 st i st, {1 lm, 1 st i nä st} 6 ggr, 6 

lm, hö lmb* (8x3 st tills, 56 st, 16 6-lmb, 48 1-lmb) 

Varv 12: 1 lm, *1 fm i 3 st tills, 7 fm om 6-lmb, hö st, 1 fm om 1-lmb, {2 lm, 1 fm 

om nä 1-lmb} 5 ggr, hö st, 7 fm om 6-lmb* (168 fm, 40 2-lmb) 

 

Avsluta här för den lilla versionen. Fäst trådarna och blocka din färdiga duk. 

Fortsätt med följande varv för den stora versionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 13: sm till 4:e fm av 7, 1 lm, *1 fm, 5 lm, hö 4 fm, 1 fm om 2-lmb, {5 lm, hö 1 

2-lmb, 1 fm om nä 2-lmb} 2 ggr, 5 lm, hö 4 fm, 1 fm i nä m, 7 lm, hö 7 fm* (40 fm, 8 

7-lmb, 32 5-lmb)  
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Varv 14: sm till mitten av första lmb, 1 lm, *1 fm om 5-lmb, {5 lm, 1 fm om nä 5-

lmb} 3 ggr, 2 lm, [5 st, 1 lm, 5 st] om 7-lmb, 2 lm* (80 st, 8 1-lmb, 16 2-lmb, 24 5-

lmb, 32 fm) 

Varv 15: sm till mitten av första lmb, 1 lm, *1 fm om 5-lmb, {5 lm, 1 fm om nä 5-

lmb} 2 ggr, 2 lm, hö 2-lmb, 1 st i st, {1 lm, 1 st i nä st} 4 ggr, 2 lm, hö 1-lmb, 1 st i nä 

st, {1 lm, 1 st i nä st} 4 ggr, 2 lm, hö 2-lmb* (80 st, 24 fm, 64 1-lmb, 24 2-lmb, 16 5-

lmb) 

Varv 16: sm till mitten av första lmb, 1 lm, *1 fm om 5-lmb, 7 lm, 1 fm om nä 5-

lmb, 2 lm, hö (2-lmb+st), 1 st om 1-lmb, {2 lm, 1 st om nä 1-lmb} 3 ggr, [1 st, 2 lm, 1  

st] om 2 lmb, {1 st om nä 1-lmb, 2 lm} 4 ggr, hö (st+2-lmb)* (80 st, 16 fm, 8 7-lmb, 

72 2-lmb) 

Varv 17: sm om lmb, *9 st om 7-lmb, 2 lm, hö (2-lmb+st), {1 fm om nä 2-lmb, 3 lm} 

6 ggr, 1 fm om nä 2-lmb, 2 lm, hö (st+2-lmb)* (72 st, 56 fm, 48 3-lmb, 16 2-lmb) 

Varv 18: *9 hst, 1 hst om 2-lmb, {3 lm, 1 fm om 3-lmb} 6 ggr, 3 lm, 1 hst om 2-

lmb* (88 hst, 48 fm, 56 3-lmb) 

Varv 19: *1 st i hst, {1 lm, 1 st i nä hst} 9 ggr, 3 lm, hö lmb, {1 fm om nä lmb, 3 lm} 

5 ggr, hö nä lmb, 1 st i hst, 1 lm* (88 st, 40 fm, 48 3-lmb, 80 1-lmb) 
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Varv 20: sm om lmb, *{2 st om 1-lmb, hö st} 9 ggr, 4 lm, hö 3-lmb, {1 fm om nä 3-

lmb, 4 lm} 4 ggr, hö nä 3-lmb, 2 st om 1-lmb, hö st* (160 st, 40 4-lmb, 32 fm) 

Varv 21: *{2 st tills över de 2 st, 2 lm} 8 ggr, 2 st tills över nä 2 st, 4 lm, hö lmb, {1 

fm om nä lmb, 4 lm} 3 ggr, hö nä lmb, 2 st tills över nä 2 st, 2 lm* (80x2 st tills, 72 

2-lmb, 32 4-lmb, 24 fm) 

Varv 22: sm om lmb, 2 st tills över de 2 lmb (= ett ben på var sida om 2 st tills), *{2 

lm, 2 st tills med första benet om samma lmb som senast gjorda st och andra benet 

om nä lmb} 7 ggr, {5 lm, 1 fm om nä 4-lmb} 2 ggr, 5 lm, 2 st tills med första benet 

om nä 4-lmb och andra benet om nä 2-lmb, {2 lm, 2 st tills med första benet om 

samma lmb som senast gjorda st och andra benet om nä lmb} 2 ggr*. Uteslut sista  

2 st tills vid sista upprepningen (80x2 st tills, 72 2-lmb, 24 5-lmb, 16 fm) 

Varv 23: sm om lmb, *{[2 st, 3 lm, 2 st] om lmb, 1 fm om nä lmb} 4 ggr, 3 lm, {3 st 

tills, 3 lm} 3 ggr om nä lmb, 1 fm om nä lmb, [2 st, 3 lm, 2 st] om nä lmb, 1 fm om 

nä lmb* (24x3 st tills, 72 3-lmb, 48 fm, 160 st) 

Varv 24: sm till och om lmb, 1 lm, *1 fm om lmb, {7 lm, 1 fm om nä lmb} 3 ggr, 7 

lm, hö nä lmb, 1 fm om nä lmb, 5 lm, 1 fm om nä lmb, 7 lm, hö nä lmb, 1 fm om nä 

lmb, 7 lm* (48 7-lmb, 8 5-lmb, 56 fm) 

Varv 25: sm om lmb, 1 lm, *[4 fm, picot, 4 fm] om varje av de följande 3 lmb, 8 fm 

om nä lmb, [1 fm, picot, 2 hst, 1 lm, picot, 1 lm, 2 hst, picot, 1 fm] om nä lmb, 8 fm 

om nä lmb, [4 fm, picot, 4 fm] om nä lmb* (32 hst, 400 fm, 16 1-lmb, 56 picot) 

 

Tag av garnet, fäst trådarna. Blocka din färdiga duk.  

 

 

 

 

 

 


