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Lithe 

 

Första utkastet till denna ruta gjorde jag redan 2016. Den blev fin, åtminstone med lite 

blockning. Nu tror jag mig kunna lite mer om hur man bör göra ökningarna så att arbetet 

inte behöver blockas till att ligga slätt. (Men blockning av rutor är ju aldrig fel ändå). Denna 

ruta är en större variant av min första ruta, den är ganska stram och enkel.  

Material  

Garn: 4 färger av valfritt garn. Jag har använt Scheepjes Catona till den grå-rosa och 

Schachenmayr Catania till den turkos-gula, se färglista nedan. 

Virknål: Passande till garnet, jag har använt 3,0 mm till båda rutorna. 

Storlek: Beror ju på garnval, men mina två blev ca. 13,5 x 13,5 cm efter blockning 

Övriga tillbehör: Sax och nål för att fästa trådar. 

Förkortningar och bra info: 

 De flesta maskor virkas i bakre maskbågen, men håll koll, för ibland är det i båda eller 

i främre. 

 Varje varv (förutom varv 1) börjar med en stående maska (kan vara stående 

fastmaska, stolpe, reliefmaska etc. Jag specificerar inte detta. 

 Varje varv avslutas med en osynlig maska som man syr igen. Det blir absolut 

prydligast tycker jag så är detta nytt för dig så rekommenderar jag att du googlar 

http://www.gicona.com/


     

www.annimia.com     ♥ ♥ ♥     www.favoritgarner.se     ♥ ♥ ♥     www.gicona.com 
© Copyright Gicona AB 2021 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 

 

”invisible stitch”. Det bästa med metoden är att det blir naturligt att fästa trådarna 

samtidigt, när man ändå har nål och sax framme.  

 Man brukar ju oftast virka genom båda maskbågarna. Funderar du på vilken som är 

främre och bakre, så är främre den som är närmast dig och bakre är den som är 

längst ifrån dig. 

lm: Luftmaska 

fmb: fast maska i bakre maskbågen 

st: stolpe 

ggr: gånger 

Hstb: halvstolpe i bakre maskbågen 

hö: Hoppa över 

dst: dubbelstolpe 

dstf: dubbelstolpe i främre maskbågen. 

reldstf: Reliefdubbelstolpe framifrån 

2 reldstf tills: 2 reliefdubbelstolpar framifrån, tillsammans. Gör stolpar på beskrivna platser 

men dra inte genom sista maskan på första dubbelstolpen, utan ha två öglor på virknålen när 

du börjar på andra reliefdubbelstoplen och först vid sista omslaget på andra dubbelstolpen 

drar du samtidigt igenom 1:a dubbelstolpen.  

 

Catania Scheepjes Catona. 

Färg 1: vit 106 vit 106 

Färg 2: petrol 391 mörkgrå 242 

Färg 3: turkos 253 Ljusgrå 074 

Färg 4: gul 208 rosa 408 
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Varv 1: 

Färg 1 

12 stolpar i magisk ring (första stolpen är 2 lm) 

Totalt 12 stolpar. 

 

Varv 2: 

Färg 1 

Börja var som helst. 

2 fmb i varje stolpe. 

Totalt 24 fasta maskor. 
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Varv 3: 

Färg 1 

Börja var som helst. 

*1 hstb, 2 hstb i samma maska* Upprepa *-* totalt 12 ggr. 

Totalt 36 halvstolpar. 

 

Varv 4: 

Färg 2 

Börja i vilken maska som helst. 

*2 fmb, 1 dstf i maskan under från varv 1, 7 fmb*. Upprepa *-* totalt 4 ggr. 

Totalt 36 fast maskor och 4 dubbelstolpar. 
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Varv 5: 

Färg 3 

Börja i maskan efter dstf.  

*4 fmb, 2 fmb i samma maska, 4 fmb, 1 dstf i maskan från varv 2 direkt till höger om dstf, 1 

fmb i dstf, 1 dstf i maskan precis till vänster om dstf på varv 2*. Upprepa *-* totalt 4 ggr. 

Totalt 44 fastmaskor och 8 dubbelstolpar. 

 

Varv 6: 

Färg 4 

Börja i 2:a dstf av två som är nära varandra. 

*12 fmb, 3 hstb i samma maska (= blir i maskan mellan 2 dstf och detta blir hörnen).* 

Uppdatera *-* totalt 4 ggr. 

Totalt 48 fastmaskor och 12 halvstolpar. 
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Varv 7: 

Färg 3 

Börja i 3:e halvstolpen av 3 i ett hörn. 

*15 fmb, 2 reldstf tills = i vardera av de två dst på varv 5*. Upprepa *-* totalt 4 ggr. 

Totalt 60 fastmaskor och 4 reliefdubbelstolpar tillsammans. 

 

Varv 8: 

Färg 2 

Börja i maskan efter reldstf tillsammans. 

*15 fmb, 3 hstb i samma maska (=blir i 2 reldst tills)*. Upprepa *-* totalt 4 ggr. 

Totalt 60 fastmaskor och 12 halvstolpar. 
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Varv 9: 

Färg 3 

Börja i 2:a fmb efter ett hörn. 

*13 fmb, 1 hstb, 2 hstb i samma maska, 1reldstf runt de 2 reldstf tills på varv 7, hö maskan 

bakom, 2 hstb i samma maska, 1 hstb*. Uppepa *-* totalt 4 ggr.  

Totalt på varje sida: 13 fasta maskor, 6 halvstolpar, 1 reliefdubbelstolpar. 

 

Varv 10: 

Färg 4 

Börja i reldstf. 

*3 st genom båda mb på reldst, 2 stb, 4 hstb, 7 fmb, 4 hstb, 2 stb*. Upprepa *-* totalt 4 ggr. 

Totalt på varje sida: 7 stolpar, 8 halvstolpar och 7 fasta maskor. 
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Varv 11: 

Färg 1 

Börja i mittersta stolpen i ett hörn. 

*(1 st, 1 dst, 1 st) i båda mb i mittersta stolpen av 3 i ett hörn, 2 hstb, 17 fmb, 2 hstb*. 

Upprepa *-* totalt 4  ggr. 

Totalt på varje sida: 2 stolpar, 1 dubbelstolpe, 4 halvstolpar, 17 fastmaskor. 

 

Varv 12: 

Färg 1 

Börja i dubbelstolpen i ett hörn. Alla maskor på detta varv virkas genom båda maskbågarna. 

*(1 st, 3 lm, 1 st) i dst i ett hörn, 23 st.* Uppepa *-* totalt 4 ggr. 

Totalt på varje sida: 25 stolpar, 1 luftmaskbåge. 
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Länk garnbutik: www.favoritgarner.se 

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

Hashtags: #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 
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