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Candy Cotton- duk 

 

Jag som känner mig mest bekväm med stickning är väldigt stolt att jag lyckats knåpa ihop ett 

litet mönster på en virkad hexagon. Den går ju att använda till mycket och jag har massor 

med planer för min lilla hexie, här har jag satt ihop dem till en duk. 

Material  

Garn: Scheepjes Sunkissed, 1 nystan rosa nr 19 (färg 1), 1 nystan gul nr 15 (färg 2) och 1 

nystan grön nr 14 (färg 3). 

Virknål: 3 mm. 

Virkfasthet: inte så noga så länge du själv är nöjd med hur hexien blir. 

Storlek: 69 x 30 cm 

Övriga tillbehör: En garnnål att sy ihop hexiesarna med. 
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Termer: 

”invisible join” (Det går bra med en smygmaska i första maskan också) 

Stående stolpe (Eller 1 lm) 

Stående fast maska (Eller 2 lm) 

fm: fast maska 

st: stolpe 

lm: luftmaska 

dst: dubbelstolpe 

lmb: luftmaskabåge 

mb: maskbåge 

bmb: bakre maskbågen 

ggr: gånger 

sm: smygmaska 

2 reliefstolpar tillsammans: Virka en stolpe runt indikerad maska, men dra inte igenom sista 

omslaget (=2 maskor på virknålen), gör en till stolpe runt nästa indikerade maskan, och när 

du ska dra igenom sista omslaget så drar du den genom alla maskor på nålen. 

Reliefstolpe: Virka en stolpe runt indikerad maska, från framsidan. (inte i maskbågarna som 

man brukar) 

Start:  
Förutom på varv 1, börja alltid med en stående stolpe alternativt stående fast maska 

(beroende på vad mönstret säger) och avsluta alla varv med ”invisible join”. (Det går såklart 

också bra att börja med 1 eller 2 lm istället för en stående maska och så klart kan man 

avsluta varven med en sm istället för ”invisible join”, men jag tycker att det blir aningens 

snyggare med stående maskor och invisible join.) 

Med färg 1: gör 2 lm.  

Varv 1 (färg 1): I första lm: *2 st, 2 lm* 6 ggr. (Gör 2 lm istället för första stolpen.) (12 

stolpar, 12 luftmaskor = 24 maskor) 
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Varv 2 (färg 2): 1 stående stolpe i första st av 2 *1 st i nästa st (1 st, 1 dst i samma lm som 

varv 1 är virkad i, 1 st) i lmb, 1 stolpe i nästa stolpe.* Upprepa *-* 6 ggr men uteslut den sista 

st. (24 stolpar, 6 dubbelstolpar = 30 maskor) 

 

Varv 3 (färg 1): Alla maskor på detta varv virkas i bakre mb. 1 stående fm i första stolpen 

efter en dubbelstolpe *1 fm i följande 3 st, 2 fm i dst från varv 2, 1 fm i nästa st*. Upprepa *-

* 6 ggr, men uteslut sista fm. (36 fasta maskor) 
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Varv 4 (färg 3): Alla fm på detta var virkas i bakre mb. 1 stående fast maska i första fm efter 

de 2 fm som är virkade i samma fm *1 fm i varje följande 4 fm, 2 reliefstolpar tillsammans 

(den första virkas runt stolpen till höger om dubbelstolpen från varv 2 och den andra virkas 

runt stolpen till vänster om dubbelstolpen från varv 2), 1 fm i nästa 2 fm. (Var noga med att 

inte hoppa över någon maska ”bakom” reliefstolpen och gör hellre en rätt lös reliefstolpe, än 

en som drar åt arbetet.). Upprepa *-* 6 ggr men uteslut sista fm. (36 fasta maskor, 6 

reliefstolpspar = 42 maskor) 

 

Varv 5 (färg 2): Alla fm på detta varv virkas i bakre mb. 1 stående fast maska i toppen av 2 

reliefstolpar tillsammans. 1 fm i samma maska. *1 fm i följande 6 fm, 2 fm i toppen av 2 

reliefstolpar tillsammans*. Upprepa *-* 6 ggr men uteslut de 2 sista fm i sista reliefstolparna 

tillsammans. (48 fasta maskor) 
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Varv 6 (färg 3): Alla fm på detta varv virkas i bakre mb. 1 stående fast maska i 2:a fm som är 

gjord i toppen av 2 reliefstolpar tillsammans * 1 fm i följande 7 fm, 1 reliefstolpe runt de 2 

reliefstolparna tillsammans från varv 4, 1 fm i nästa fm*. Upprepa *-* 6 ggr men uteslut sista 

fm. (Var noga med att inte hoppa över någon maska ”bakom” reliefstolpen och gör hellre en 

rätt lös reliefstolpe, än en som drar åt arbetet). (48 fasta maskor, 6 reliefstolpar = 56 maskor) 

 

Varv 7 (färg 1): Alla stolpar på detta varv virkas i bakre lmb. 1 stående stolpe i 2:a maskan 

efter en reliefstolpe, *1 st i vardera av följande 6 fm, 2 st i nästa maska (det blir i 

reliefstolpen), 2 lm, 2 st i nästa maska, 1 stolpe*. Upprepa *-* 6 ggr men uteslut sista 

stolpen. (66 stolpar, 12 luftmaskor = 78 maskor)  

Spara en lång garnbit av sista färgen på varje hexie, den ska du använda till att sy ihop 

hexiesarna med sen. 
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För att göra en likadan duk som jag gjort behöver du virka 19 hexagoner. 

Montering 

Jag rekommenderar att du blockar alla hexies innan du börjar monteringen. 

Du behöver en trubbig garnnål och garn i samma färg som sista varvet. Bäst är förstås om du 

sparat en garnstump från sista varvet på varje hexie. Lägg bitarna med baksidan upp och sy 

ihop hexiesarna genom bakre maskbågen (när de ligger upp och ner blir det ju maskbågen 

närmast dig.) 

 

 

Virkad kant 

Första maskan kan vara en stående fastmaska eller om du hellre vill göra 1 luftmaska, och du 

avslutar med ”invisible join” eller med en sm, förutom på slutet på varv 2 (där du inte byter 

färg) där du avslutar med en smygmaska i första fm och varv 3 börjar du med en luftmaska. 

Varv 1:  

Du kan börja var som helst, med grönt (färg 3), virka 1 fm i varje stolpe (genom båda 

maskbågarna, det blir tio mellan hörn och ”dal” och 11 mellan hörn och hörn). I varje lmb 

(hörn): 3 fm. I ”dalarna” virkar du ihop sista stolpen på en hexie med första stolpen på nästa 

hexie (och hoppar över luftmaskorna). Klipp av garnet och fäst tråden. 

Varv 2 och 3:  

Du kan börja var som helst, med gult garn (färg 2), virka 1 fm genom bakre mb i varje fm. I 

hörnen gör du på varv 2: 3 fm i mittersta maskan som är virkade i lmb från varv 1 och på varv 

3 virkar du 3 fm i mittersta av de 3 maskorna på varv 2 som är virkade i samma maska. I 

”dalarna” virkar du 2 fm tillsammans: första maskan blir ”dalmaskan från föregående varv 

(den där 2 maskor är virkade tillsammans) och andra maskan blir maskan efter. 
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Varv 4:  

Börja var du vill med grönt (färg 3). *Virka 3 fm i bakre mb, 1 stolpe med nedtag i nästa 

främre mb på varv 2, 1 dst i nästa främre mb på varv 1, 1 st i nästa främre mb på varv 2, 

hoppa över 3 m (det blir de 3 maskorna som hamnar ”bakom” de nyss gjorda maskorna)* 

Upprepa *-* varvet ut. Stolparna kommer inte att hamna jämt på toppar och dalar, utan 

ibland på toppen och ibland på ”snedden”.  

Fäst alla trådar och blocka hela duken. 

 

 

Länk garnbutik: www.favoritgarner.se 

Länk till mönsterbank & portal för virkat & stickat: www.gicona.com 

Hashtags: #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 

 


