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Candy Cotton- Glasunderlägg 

 

Äntligen har jag designat min första virkade hexagon! Här används de som glasunderlägg. Jag 

har använt rester av Svarta Fårets Tilda Cotton Eco. För att få dem lite enhetliga har jag 

samma färger på de tre sista varven på alla underlägg, grått, svart och vitt.  

 

Material 

Garn: Tilda Cotton Eco, blandade restgarner. 

Virknål: 3,0 

Virkfasthet: Inte så noga, en hexie ska bli ca. 11 cm mellan 2 hörn. 

Storlek: 11 cm mellan 2 hörn. 

Övriga tillbehör: Garnnål att sy in alla trådändar med. 



                                                                             
 
 

 

www.annimia.com     ♥ ♥ ♥     www.favoritgarner.se     ♥ ♥ ♥     www.gicona.com 

© Copyright Gicona AB 2019 i samarbete med Favoritgarner och Annimia. Alla rättigheter förbehållna. 
Reproduktion och publicering av detta mönster är inte tillåtet. Låna gärna bilder men glöm inte att länka till 

sidan du lånat dem från. Vänligen använd även hashtags:  #annimia77  #favoritgarner  #gicona 
Instagram: Annimia77   ***** Facebook: Annimia 

 

 

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.) 

Hexagonen på nedan bilder är virkad i Scheepjes Cahlista, som är ett lite tjockare 

bomullsgarn. 

Gör 2 lm.  

Varv 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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)  

 

Fäst alla trådar och blocka glasunderläggen. 

Länk garnbutik: www.favoritgarner.se 

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

Hashtags: #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 


