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Mönstret är testvirkat av: Lis Engelund, Majbrit Rasmussen Jensen, Tanya Fomsgaard Adsbøl, och Jane Johansen
Översatt till svenska av Swedish Translation Group

Förkortningar:
m – maska

lm – luftmaska

sm – smygmaska

fm – fast maska

hst – halvstolpe

st – stolpe

dst – dubbelstolpe

3-dst – trippelstolpe

RF – reliefmaska framifrån – se
Specialmaskor

RB – reliefmaska bakifrån – se
Specialmaskor

puffm – puffmaska – se Specialmaskor

pärlm – pärlmaska – se
Specialmaskor

pc – popcorn – se
Specialmaskor

V-hst – V-halvstolpe– se Specialmaskor

V-st – V-stolpe– se Specialmaskor

X-st – korsad stolpe – se Specialmaskor

Förlängd st– förlängd stolpe (spikmaska) – se Specialmaskor

Förlängd fm – förlängd fast maska
(spikmaska) – se Specialmaskor

* * – Upprepa från * till * varvet ut
(eller så många gånger som anges).

Tips skrivs i kursiv stil och/eller mellan
parenteser [ ].

»» «« – Upprepa från »»
till «« så många gånger som siffran
anger.
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TIPS:
1.
Det är lättare att förstå beskrivningen om du läser igenom hela beskrivningen innan du
börjar virka.
2.
Räkna dina maskor efter varje varv.
3.
Börja varje varv med stående maskor eller 1 lm och angiven maska (t.ex. st) i samma
maska.
4.

Avsluta varje varv med 1 sm i första maskan eller – som jag gör– med en osynlig avslutning. Det tar
lite längre tid att avsluta varje varv, men tro mig när jag säger att du kommer att bli glad när du är
färdig och ska fästa trådar. Du kommer att inse att du bara har två stycken trådar att fästa istället för
minst 170 stycken som det blir om du gör alla 85 varven på Frigg och börjar varje varv med en ny
färg.

Här är en beskrivning på hur du gör en osynlig avslutning:
Foto 1.
Foto 2.

Foto 4.

Foto 5.

Foto 3.

Foto 6.
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SPECIALMASKOR:
RB – reliefmaska bakifrån (hst eller st) – gör ett omslag och stick ner virknålen bakifrån runt själva maskan
från föregående varv tillbaka till baksidan. Gör ett omtag, drag igenom garnet och avsluta hst eller st som
en vanlig hst eller st.
FB – reliefmaska framifrån (hst eller st) – gör ett omslag och stick ner virknålen framifrån runt själva maskan från föregående varv tillbaka till framsidan. Gör ett omtag, drag igenom garnet och avsluta hst eller st
som en vanlig hst eller st.
3-dst – trippelstolpe – Gör 3 omslag, stick ner nålen i maskan från föregående varv, gör ett omtag, (5 öglor
på nålen), (omslag, dra igenom 2 öglor) 4 gånger.
Förlängd fm – förlängd fast maska (spikmaska) – En förlängd fm är en fast maska som görs i en maska nedanför pågående varv. Dra upp öglan så att den är jämn med pågående varv. Se till att den inte är för kort.
Avsluta den förlängda fm som en vanlig fast maska.
Förlängd st – förlängd stolpe (spikmaska) – En förlängd st är en stolpe som görs i en maska nedanför pågående varv. Dra upp öglan så att den är jämn med pågående varv. Se till att den inte är för kort. Avsluta
den förlängda st som en vanlig stolpe.
Pc – Popcorn – 5 st i samma maska, tag bort öglan från virknålen, för in nålen framifrån och bak i första
stolpen och sedan i den lösa öglan, drag igenom. Stäng med 1 lm, denna luftmaska räknas inte med som en
maska eller del av någon lm-kedja beroende på vad du ska göra efter pc.
Pärlm – pärlmaska – st, gör sedan en puffmaska runt själva stolpen, enligt detta:
(omslag, stick in virknålen runt själva stolpen, omslag, dra upp en ögla) 4 gånger [9 öglor på virknålen], omslag, dra igenom alla 9 öglorna. Stäng med en luftmaska som inte räknas med som en maska.
Puffm - puffmaska – Omslag, stick in virknålen i nästa maska eller mellanrum och dra upp en ögla, omslag,
stick in virknålen i samma maska eller mellanrum och dra upp en ögla 3 gånger (9 öglor på virknålen), omslag och dra igenom alla 9 öglorna. Stäng med en luftmaska som inte räknas med som en maska.
Dst– dubbelstolpe – Två omslag, stick in virknålen i angiven maska, dra upp en ögla, (4 öglor på virknålen),
(omslag, dra igenom 2 öglor) 3 gånger.
V-hst – V-halvstolpe – (1 hst, 1 lm, 1 hst) i samma maska eller luftmaskkedja.
V-st – V-stolpe – (1 st, 1 lm, 1 st) i samma maska eller luftmaskkedja.
X-st – korsad stolpe – hoppa över nästa maska, 1 st i nästa maska, 1 st i den överhoppade maskan.
**************************************
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Mönster:
Börja med en magisk ring
https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
ELLER – om du hellre vill, kan du göra en ring så här: 4 lm,
slut varvet med en sm.
Varv 1:
3 lm [räknas som din första st] och 11 st i ringen.
Avsluta med en sm eller gör en osynlig avslutning i den 3e
lm.
Antal maskor: 12 st.

Varv 2:
3 lm [räknas som din första st], 1 st i samma maska. 2 st i
varje maska varvet ut.
Avsluta med en sm eller en osynlig avslutning i första st.
Antal maskor: 24 st.
Varv 3:
Börja varvet med 1 stående fm eller 1 lm och 1 fm i samma
maska.
2 fm i nästa maska.
* 1 fm i nästa maska, 2 fm i nästa maska *. Upprepa från *
till * varvet ut.
Avsluta varvet med en sm eller osynlig avslutning i den
första fm.
Antal maskor: 36 fm.
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Varv 4:
Börja varvet med 1 stående st eller 3 lm [= första st].
1 st i föregående st [du har nu gjort din första X-st].
1 lm.
* Hoppa över 1 maska, X-st, 1 lm *.
Upprepa från * till * varvet ut. Avsluta varvet med en sm
eller en osynlig avslutning i 3e lm.
Antal maskor: 18 X-st, 18 lm.

Varv 5:
På detta varv kommer du att göra alla maskor i lm och mellan stolparna i X-st från föregående varv.
Påbörja varvet med 1 stående st eller 3 lm i valfri lm.
1 st mellan stolparna på nästa X-stolpe.
Gör en pärlm [se specialmaskor].
1 st om nästa lm.
* Pärlm mellan stolparna på nästa X-stolpe, 1 st i nästa lm *.
Upprepa från * till * varvet ur. Pärlm mellan stolparna på
den sista X-stolpen.
Avsluta varvet med en sm eller en osynlig avslutning i 3e lm.
Antal maskor: 18 pärlm, 18 st.
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Varv 6:
På detta varv kommer du att göra 1 fm på toppen av pärlm
[i puffdelen av pärlm] och 1 fm i st mellan pärlm.
Påbörja varvet med 1 stående fm eller 1 lm och 1 fm i valfri
st som är mellan pärlm.
1 lm, 1 fm i toppen av nästa pärlm, 1 lm.
* 1 fm i nästa maska, 1 lm, 1 fm i nästa pärlm, 1 lm*
Upprepa från * till * varvet ut. Avsluta varvet med en sm
eller en osynlig avslutning i den första fm.
Antal maskor: 36 fm, 36 lm.

Varv 7:
Det går bra att göra 2 lm istället för 1 lm om du tycker att
ditt arbete ser bättre ut så.
Påbörja varvet med 1 stående fm eller 1 lm [= första fm] i
valfri lm.
1 lm, hoppa över nästa maska.
* 1 fm i lm, hoppa över nästa maska, 1 lm *. Upprepa från *
till * varvet ut. Avsluta varvet med en sm eller en osynlig
avslutning i den första fm.
Antal maskor: 36 fm, 36 lm.
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Varv 8:
Påbörja varvet med 1 stående förlängd fm i valfri överhoppad maska på varv 6 eller 1 lm [räknas inte som en maska],
förlängd fm i valfri överhoppad maska på varv 6.
2 lm.
* Förlängd fm i nästa överhoppad maska från varv 6 [kontrollera så att öglan inte blir för kort]. 2 lm. *
Upprepa från * till * varvet ut.
Avsluta varvet med en sm eller en osynlig avslutning i den
första förlängda fm.
Antal maskor: 36 långa fm, 36 lm-kedjor med 2 lm.

Varv 9:
Observera att ditt arbete kan vara vågigt efter detta varv
(och möjligen nästkommande varv). Detta kommer att räta
ut sig senare.
Påbörja varvet med 1 stående hst eller 2 lm [= 1 hst] i valfri
lm-kedja.
1 hst i samma lm-kedja, 1 lm, hoppa över nästa maska.
* 2 hst i nästa lm-kedja, 1 lm, hoppa över nästa maska *.
Upprepa från * till * varvet ut. Avsluta varvet med en sm
eller en osynlig avslutning i den första hst.
Antal maskor: 72 hst, 36 lm.

Copyright 2016 – Marita Eyfríð Kristensen – http://shianti.dk Upphovsrätten till detta mönster tillhör skaparen. Mönstret är fritt att använda
och dela med vem du vill. Men du får under inga omständigheter sälja detta mönster eller utge det för att vara din design. Du får gärna sälja arbeten som är gjorda efter Friggs, men jag vill att du uppger mig som designer till Frigg. Om du väljer att dela mönstret skulle jag uppskatta om du gör
det genom att hänvisa till min webbsida.

Vecka 1 - Varv 1 t o m 16

Frigg

8

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Varv 10:
Beroende på hur hårt eller löst du virkar kan du välja att
virka 2 lm istället för 1 lm mellan V-st. Du kan också välja att
hoppa över lm mellan V-st. Instruktioner för hur du gör V-st
finns under specialmaskor.
Påbörja varvet med 1 stående st i valfri lm eller gör sm till
nästa lm och gör 3 lm. [= 1 st].
(1 lm, 1 st) i samma lm. [detta är din första V-st], 1 lm.
* 1 V-st i nästa lm, 1 lm *. Upprepa från * till * varvet ut.
Avsluta varvet med en sm eller en osynlig avslutning i den
första stolpen eller den första V-stolpen.
Antal maskor: 36 V-st, 36 lm.
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Varv 11:
Du kan välja att göra dessa små ”blommor” från avigsidan
av ditt arbete. De kan vara lättare att böja till dem rätt om
du virkar dem från avigsidan.
Påbörja varvet med 1 stående fm eller 1 lm, 1 fm i valfritt
mellanrum i V-st.
Gör små blommor i mellanrummen enligt nedan:
(1 fm, 1 dst, 1 3-dst, 1 fm) i mellanrummet på V-st.
[En liten bubbelliknande blomma kommer att framträda –
se till att du virkar fasta maskorna i varje ”blomma” hårt så
att dubbelstolpen och trippelstolpen böjer sig mot dig].
Gör en ”blomma” i alla V-st varvet ut.
Avsluta varvet med en sm eller en osynlig avslutning i fm på
den första ”blomman”.
Antal maskor: 36 ”blommor” [bestående av (1 fm, 1 dst, 1 3dst, 1 fm)].
________
Observera att dessa små ”blommor” har ett oregelbundet
utseende jämfört med t.ex. popcorn. Min avsikt när jag designade Frigg var att de skulle se ut så.
”Blommorna” på första bilden visar hur det ser ut när de är
gjorda på rätsidan på arbetet. ”Blommorna” på andra fotot
visar hur de ser ut när de är gjorda på avigsidan av arbetet.

Copyright 2016 – Marita Eyfríð Kristensen – http://shianti.dk Upphovsrätten till detta mönster tillhör skaparen. Mönstret är fritt att använda
och dela med vem du vill. Men du får under inga omständigheter sälja detta mönster eller utge det för att vara din design. Du får gärna sälja arbeten som är gjorda efter Friggs, men jag vill att du uppger mig som designer till Frigg. Om du väljer att dela mönstret skulle jag uppskatta om du gör
det genom att hänvisa till min webbsida.

Vecka 1 - Varv 1 t o m 16

Frigg

10

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Varv 12:
På detta varv kommer du att gör 2 stycken förlängda stolpar
mellan varje V-st på varv 10. Om du tycker att arbetet blir
för spänt kan du välja att göra 2 stycken förlängda dubbelstolpar istället för förlängda stolpar. Instruktioner för hur du
gör förlängda stolpar finns under specialmaskor.
Obs! Kom ihåg att vända arbetet rätt om du har valt att
göra de små ”blommorna” från avigsidan på föregående
varv.
Påbörja varvet med 1 förlängd st eller 1 lm följt av 1 förlängd st i lm mellan två valfria V-stolpar på varv 10. 1 förlängd st i samma lm, 1 fm bakom nästa ”blomma”
* 2 förlängda st i lm mellan nästa 2 V-stolpar på varv 10, 1
fm bakom nästa ”blomma” *.
Upprepa från * till * varvet ut. Avsluta varvet med 1 sm eller
osynlig avslutning i den 1a förlängda st.
Antal maskor: 72 förlängda st, 36 fm (108 maskor).
**********************
Om du tycker att ditt arbete blir för ”knöligt” efter detta
varv, kan du välja att virka enligt nedanstående instruktioner istället:
*1 förlängd st i lm mellan 2 V-stolpar på varv 10, 2 fm
bakom nästa ”blomma"*
Antal maskor: 36 förlängda st, 72 fm (108 maskor).
Varv 13:
Påbörja varvet med 1 stående fm i valfri maska eller 1 lm
och 1 fm i samma maska.
1 fm i varje maska varvet ut. Avsluta med 1 sm eller en
osynlig avslutning i första fm.
Antal maskor: 108 fm
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Varv 14:
Påbörja varvet med 1 stående hst eller 2 lm [= 1 hst] i valfri
maska.
1 hst i varje maska varvet ut. Avsluta varvet med 1 sm eller
en osynlig avslutning i den första hst.
Antal maskor: 108 hst.

Varv 15:
Påbörja varvet med 1 stående fm eller 1 lm och 1 fm i valfri
maska.
1 fm i nästa 7 maskor, 2 fm i nästa maska.
* 1 fm i 8 maskor, 2 fm i nästa maska * Upprepa från * till *
varvet ut.
Avsluta varvet med 1 sm eller osynlig avslutning i den första
fm.
Antal maskor: 120 fm.

Varv 16:
Påbörja varvet med 1 stående fm eller 1 lm och 1 fm i valfri
maska.
2 lm, hoppa över nästa maska.
* 1 fm, 2 lm, hoppa över 1 maska * Upprepa från * till *
varvet ut.
Avsluta med en sm eller osynlig avslutning i den första fm.
Antal maskor: 60 fm, 60 lm-kedjor med 2 lm.
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Foto: Jane Johansen

Du har nu avslutat första veckan på Frigg Cal. Jag
hoppas att du har gillat att virka Frigg. Vi syns
nästa vecka med vecka 2, varv 17 till 28.
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