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Arion 

   

Denna ruta är designad till mormorsrutedagen 15 augusti 2022. Den är liten och 

snabbvirkad. 

Material 

Du kan välja vilket garn du vill och en virknål som passar garnet. Rutorna på bilden är virkade 

med Scheepjes Cahlista med virknål 4,0 (När det bara är en ruta) och Scheepjes Catona med 

virknål 3,0 mm (bilden med många rutor).  

 

Förkortningar och bra att veta: 
m: maska 

lm: Luftmaska 

sm: smygmaska 

st: stolpe 

fmb: fast maska i bakre maskbågen 

långfm: fm som virkas runt indikerad maska i varv längre ner. 

relstf: reliefstolpe framifrån 

lmb: Luftmaskbåge 

hst: Halvstolpe 

reldstf: Reliefdubbelstolpe framifrån 

hö: Hoppa över 
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Jag avslutar alla mina varv, (utom startvarvet) med ”invisible join”, där jag syr ihop sista 

maskan. Det blir snyggast tycker jag, men så klart kan man avsluta med en smygmaska också 

Jag börjar alla varv med en stående maska (fm eller stolpe, beroende på vad mönstret 

säger), men såklart kan du börja med smygmaska och luftmaskor istället.  

Alla fm virkas i bakre maskbågen, så därför skriver jag fmb (fast maska bak) 

Start:  

Start 

4 lm, ta ihop till ring med en sm i första lm. 

Varv 1 

12 st i ringen. 

Varv 2 

Börja i vilken maska som helst. 

*3 fmb, 1 långfm som virkas i ringen, runt st på varv 1*. Upprepa *-* 4 gånger. Hoppa inte 

över någon maska som är “bakom” långfm. 

Varv 3 

Börja i vilken maska som helst. 

2 fmb i varje maska på varvet (=32 fm) 

Varv 4 

Börja i andra maskan i ett par som är gjord direkt efter en lång fm. 

*5 fmb, 1 relstf runt långfm från varv 2 som ligger till vänster, hoppa inte över någon maska, 

3 fmb, 1 relstf runt samma långfm*. Upprepa *-* 4 gånger. 

Varv 5 

Börja i 3:e maskan efter 2:a relstf som är gjorda i samma långfm. 

*(1 fmb, 2 lm, 1 fmb) i samma maska, 9 fmb*. Upprepa *-* 4 gånger. 

Varv 6 

Börja i en lmb. 

*(1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, 2 hst, 1 reldstf i första av två relstf som är gjord i samma långfm, hö 1 

m, 5 fmb, 1 reldstf i andra relstf som är gjord i samma långfm, hö 1 m, 2 hst*. Upprepa *-* 4 

gånger. 

 

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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