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Väskan Valborg

Efter att jag stickat en filt och en kudde i Tilda cotton eco ville jag testa att virka något av 

resterna. Tänkte att det får bli något smått, t.ex. ett pennfodral av rutorna, längre skulle väl 

inte garnet räcka till. Tänkte jag alltså, garnet tar ju aldrig slut, och efter att ha gjort 50 rutor 

så har jag fortfarande en hel del restgarner kvar. Ok, Jag hade ett helt nystan var av svart och 

grått och några stycken nystan vitt, men ändå. 

Material 

Garn: Tilda Cotton Eco från Svarta Fåret, ett nystan var i följande färger: 201, 208, 212, 222, 

224, 232, 236, 237, 241, 245, 248, 249, 261, 267, 273, 274, 280, 282, 286 plus 3 nystan av 

vitt: 204. 

Virknål: 3,0 mm 
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Virkfasthet: Inte så noga, virkar du hårdare än mig så blir väskan bara lite mindre och virkar 

du lösare så blir den lite större. 

Storlek: Ca. 28 * 28 cm. 

Övriga tillbehör: Garnnål att sy in trådar med, väskhandtag. 

Mönster till rutan: 

Varv 1: 12 stolpar maskor i en magisk ring. (första stolpen=2 luftmaskor). Avsluta med 

”invisible join” och fäst trådarna. (=12 stolpar) 

Varv 2: 2 stolpar i varje stolpe. Börja med en stående stolpe (eller 2 luftmaskor) och avsluta 

med ”invisible join” och fäst trådarna. (=24 stolpar) 

Varv 3: *(1 stolpe, 2 luftmaskor 1 stolpe) i samma maska, 5 stolpar* upprepa 4 gånger. Börja 

med en stående stolpe (eller 2 luftmaskor) och avsluta med ”invisible join” och fäst trådarna. 

(=28 stolpar och 8 luftmaskor) 

 

 

 

 

 

Start:  
Virka 50 rutor enligt mönster i valfria färger. Jag gjorde ca 3 innercirklar per färg, varannan 
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fick grå  och varannan fick svart varv 3 och sedan fick alla vita varv 3. Rutan ser rätt rund ut 

när du är klar, så de behöver blockas. Jag gjorde det efter hand. Jag har en liten 

blockningsplatta med rutigt tyg på, det är perfekt och enkelt att räkna rutorna för att få alla 

samma storlek. 

Ihopvirkning av rutorna: 

När alla rutor är virkade och blockade lägger du ut dem i två fyrkanter (som blir fram och 

bakstycket på väskan) med 5*5 rutor (totalt 25 rutor) i varje.  

Du kan sy ihop dem om du vill, men jag har virkat ihop mina med metoden “flat slip stitch 

granny join” som du kan hitta en bra tutorial för här: https://www.craftpassion.com/flat-slip-

stitch-granny-join/2/. Det är tydliga bilder och  även  lätt att förstå även om man inte är så 

bra på engelska. Man virkar först ihop alla horisontella rader och sedan på alla vertikala 

rader. Tänk på att virka smygmaskorna ganska löst så att inte arbetet drar ihop sig. 

 

 

Innan jag klipper garnet efter sista raden virkar jag ett varv med fastmaskor i bakre 

maskbågen runt alltihop. I de två maskorna i varje hörn virkar jag två fasta maskor I varje.  

http://www.annimia.com/
https://www.craftpassion.com/flat-slip-stitch-granny-join/2/
https://www.craftpassion.com/flat-slip-stitch-granny-join/2/


www.annimia.com 
 
 
 

 
Original design by Maria Forzén 

www.annimia.com   *****    Instagram: @annimia77   *****   Facebook: Annimia 

 

Virka ihop den andra fyrkanten likadant. Om man vill kan man blocka de ihopsydda 

fyrkanterna, då den kanske bubblar sig lite. Jag gjorde det inte eftersom jag gillar att den har 

lite struktur. 

 

Kantremsa 

Med vitt eller valfri färg, virka 10 lm, vänd och virka 1 fm i 2:a maskan från nålen och 8 fm 

varvet ut, vänd. *Virka en lm, 9 fm, vänd*. Upprepa *-* tills remsan är lika lång som tre sidor 

av väskan ungefär. Klipp inte av tråden ifall du får förkorta eller förlänga den.  

Börja på ett nytt vitt garnnystan och börja på starten av remsan, med en rutpanels rätsida 

vänd mot dig och virka ihop med fasta maskor (dessa hamnar på rätsidan och ska synas). 

Virka alla fastmaskor i rutpanelens bakre maskbåge. När du kommer till slutet av remsan ser 

du om du behöver öka eller minska remsans rader. Virka sedan ihop den andra rutpanelen 

på samma sätt, med panelens rätsida vänd mot dig. 

Innan du klipper av tråden avslutar du med att virka ett varv med fasta maskor genom bakre 

maskbågen runt hela den övre kanten av väskan.  

Klipp av och fäst alla trådarna.  
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Väskhandtag 

Om man vill kan man virka ett eget väskhandtag, antingen genom att göra två som man 

sedan syr fast eller så kan man fortsätta med kantremsan och göra den till ett handtag. Jag 

hittade de här superfina bambuhandtagen för nästan ingen peng alls på loppis och tänkte att 

de skulle bli pricken över i:et för denna väska: 

 
 

Remsan gör du så att den passar handtaget du tänkt använda. För mina handtag virkade jag 

36 luftmaskor, 1 fm i 2:a luftmaskan från nålen och sedan virkar jag 35 maskor. Vänd, *1 lm, 

35 fm* upprepa *-* totalt i 8 varv (=9 varv). Spara en lång bit av garnet för hopsömnad. Gör 

en till likadan.  
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Jag sydde ihop remsan runt handtaget först och därefter sydde jag fast det på baksidan. 

 

 

Jag sydde inte ihop den längst upp utan ett varv ner.  

 

Jag har valt att inte fodra väskan. Den är ganska tät så jag tror att den kommer funka ändå, 

men givetvis kan du ju välja att göra det.  
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