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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.

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. 3 lm = st) i samma maska.
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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.

SPECIALMASKOR:
RB – reliefmaska bakifrån (hst eller st) – Stick ner virknålen bakifrån runt själva maskan från föregående varv
tillbaka till baksidan. Avsluta hst eller st som en vanlig hst eller st.
RF – reliefmaska framifrån (hst eller st) – Stick ner virknålen framifrån runt själva maskan från föregående varv
tillbaka till framsidan. 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 – 1 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:

Varv 70:
Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med en
stående fm. (2 lm, fm) i samma hörn.
Eller sm till du når nästa hörn. 3 lm [= fm + 2
lm]. Fm i samma hörn.
*hö den gömda maskan, fm i varje m. (fm, 2 lm,
fm) i nästa hörn *.
Upprepa från * till * 3 gånger till. Utelämna (fm,
2 lm, fm) i sista repetitionen. Avsluta varvet
med en sm eller gör en osynlig avslutning i
första m.
Antal maskor: 644 fm, 4 2-lmb hörn.
Per sida: 161 fm.

Varv 71:
Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med en
stående hst. (2 lm, hst) i samma hörn.
Eller sm till du når nästa hörn. 4 lm [=hst + 2
lm]. Hst i samma hörn.
* Hst i nästa m [den gömda maskan],
<<1 lm, hö 1 m, hst i nästa m>> 80 gånger längs
sidan.
(Hst, 2 lm, hst) i nästa hörn *.
Upprepa från * till * 3 gånger till. Utelämna
(hst, 2 lm, hst) i sista repetitionen. Avsluta
varvet med en sm eller gör en osynlig
avslutning i första m eller 2a lm av de första 4
lm.
Antal maskor: 342 hst, 320 1-lmb, 4 2-lmb hörn.
Per sida: 83 hst, 80 1-lmb.
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Varv 72:
Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med en
stående st. (st, 2 lm, 2 st) i samma hörn.
Eller sm till du når nästa hörn. 3 lm [= st]. (st, 2
lm, 2 st) i samma hörn.
* st i nästa 2 m [glöm inte den gömda maskan],
<<2 st i den överhoppade maskan i varv 70
[virka över 1-lmb], hö nästa m>> 80 gånger, st i
sista 2 m.
(2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn *.
Upprepa från * till * 3 gånger till. Utelämna (2
st, 2 lm, 2 st) i sista repetitionen. Avsluta varvet
med en sm eller gör en osynlig avslutning i
första m eller överst i initiala 3 lm kedjan.
Antal maskor: 672 st, 4 2-lmb hörn.
Per sida: 168 st.

Varv 73:
Glöm inte att göra en lm då du stänger dina
Popcorn (pc), denna lm räknas inte som en m.
Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med en
stående st [=första st i pc]. Avsluta pc, (2 lm, pc)
i samma hörn.
Eller sm till du når nästa hörn. 3 lm [= första st
I pc]. Avsluta pc, (2 lm, pc) i samma hörn.
*hst i vardera maskan längs sidan [glöm inte
den gömda maskan]. (pc, 2 lm, pc) i nästa
hörn*.
Upprepa från * till * 3 gånger till. Utelämna (pc,
2 lm, pc) i sista repetitionen. Avsluta varvet
med en sm eller gör en osynlig avslutning i
första pc.
Antal maskor: 672 hst, 8 pc, 4 2-lmb hörn.
Per sida: 168 hst, 2 pc.
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Varv 74:
Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med en
stående fm. (1 lm, pc, 1 lm, fm) i samma hörn.
Eller sm till du når nästa hörn.1 lm [= fm], (1
lm, pc, 1 lm, fm) i samma hörn.
*Fm i vardera maskan längs sidan [glöm inte
den gömda m]. (fm, 1 lm, pc, 1 lm, fm) i nästa
hörn. *
Upprepa från * till * 3 gånger till. Utelämna (fm,
1 lm, pc, 1 lm, fm) i sista repetitionen. Avsluta
varvet med en sm eller gör en osynlig
avslutning i första m.
Antal maskor: 680 fm, 4 pc, 8 1-lmb.
Per sida: 170 fm, 2 1-lmb.

Varv 75:
Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med en
stående fm. (fm i 1-lmb till höger om pc, 2 lm, 2
fm i 1-lmb till vänster om pc).
Eller sm till du når nästa hörn. 1 lm [= fm]. (fm i
1-lmb till höger om pc, 2 lm, 2 fm i 1-lmb till
vänster om pc).
*fm i nästa 170 m [glöm inte den gömda
maskan]. I nästa hörn: (2 fm i 1-lmb till höger
om pc, 2 lm, 2 fm i 1-lmb till vänster om pc) *.
Upprepa från * till * 3 gånger till. Utelämna (2
fm i 1-lmb till höger om pc, 2 lm, 2 fm i 1-lmb
till vänster om pc) i sista repetitionen. Avsluta
varvet med en sm eller gör en osynlig
avslutning i första m.
Antal maskor: 696 fm, 4 2-lmb hörn.
Per sida: 174 fm.
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Varv 76:
Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med en
stående fm. (2 lm, fm) i samma hörn.
Eller sm till du når nästa hörn. 3 lm [= fm + 2
lm]. Fm i samma hörn.
*fm i nästa 174 m. (fm, 2 lm, fm) i nästa hörn*.
Upprepa från * till * 3 gånger till. Utelämna (fm,
2 lm, fm) i sista repetitionen. Avsluta varvet
med en sm eller gör en osynlig avslutning i
första m.
Antal maskor: 704 fm, 4 2-lmb hörn.
Per sida: 176 fm.

Varv 77:
Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med en
stående hst. (2 lm, hst) i samma hörn.
Eller sm till du når nästa hörn. 4 lm [= hst + 2
lm]. Hst i samma hörn.
* (hst, 2 lm, hst). Hö nästa m [den gömda
maskan].
<<V-hst i nästa m [se specialmaskor], hö 1 m>>
87 gånger,
V-hst i sista m.
(hst, 2 lm, hst) i nästa hörn *.
Upprepa från * till * 3 gånger till. Utelämna
(hst, 2 lm, hst) i sista repetitionen. Avsluta
varvet med en sm eller gör en osynlig
avslutning i första m eller 2a lm av de första 4
lm.
Antal maskor: 352 V-hst, 8 hst, 4 2-lmb hörn.
Per sida: 88 V-hst, 2 hst.
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Varv 78:
Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med en
stående hst. (2 lm, hst) i samma hörn.
Eller sm till du når nästa hörn. 4 lm [= hst + 2
lm]. Hst i samma hörn.
*V-hst i nästa m [den gömda maskan], V-hst i 1lmb i vardera V-hst längs sidan. (hst, 2 lm, hst) i
nästa hörn *.
Upprepa från * till * 3 gånger till. Utelämna
(hst, 2 lm, hst) i sista repetitionen. Avsluta
varvet med en sm eller gör en osynlig
avslutning i första m eller 2a lm av de första 4
lm.
Antal maskor: 356 V-hst, 8 hst, 4 2-lmb hörn.
Per sida: 89 V-hst, 2 hst.
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Varv 79:
Ditt arbete kommer att vara mycket vågigt efter
detta varv – kanske tror du att det inte kommer bli
snyggt? Du behöver inte vara orolig, det kommer
att rätta till sig efter nästa varv - och det kommer
att bli så snyggt.

Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med 1
stående hst, (2 lm, 1 hst) i samma hörn.
Eller sm till hörnet och 4 lm [=1 hst, 2 lm], 1
hst i samma hörn.
* 4 lm, hoppa över den gömda maskan och den
första V-hst.
<< 5 hst i nästa V-hst, 4 lm, hoppa över nästa V-hst
>> 44 gånger.
(1 hst, 2 lm, 1 hst) i nästa hörn *.
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger. Uteslut
den sista gruppen i hörnet. Avsluta varvet med en
sm eller gör en osynlig avslutning i den första
maskan.
Antal maskor: 176 stycken 5 hst-grupper, 8 hst, 180
lm-bågar med 4 lm, samt 4 stycken hörn bestående
av lm-kedjor med 2 lm.
Per sida: 44 stycken 5 hst-grupper, 2 hst, 45 lmbågar med 4 lm.

På nästa varv kommer du att göra om hst-grupperna till popcorn.
Det är kanske bara ett annat sätt att göra popcorn på - men jag tycker att det är enklare och inte lika tidskrävande
att göra som de vanliga popcornen.
De görs enligt följande:
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Omslag, för in virknålen framifrån under de 4 lm från föregående varv och runt gruppen med 5 hst, därefter
bakifrån och till framsidan av arbetet, omtag, avsluta RFhst som du brukar avsluta en RFhst.
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Varv 80:
På detta varv kommer grupperna med 5 hst att
göras om till popcorn. (pc)

Påbörja varvet i valfritt nytt hörn med 1
stående hst, (1 hst, 2 lm, 2 hst) i samma hörn.
Eller sm till hörnet och 2 lm [=1 hst] och (1 hst,
2 lm, 2 hst) i samma hörn.
* 1 hst i nästa maska [hoppa inte över den gömda
maskan].
<< 3 st i den överhoppade V-hst på varv 79 [framför
lm-bågen med 4 lm].
RFhst runt 5 hst-gruppen [se ovan], 1 lm >> 44
gånger.
3 st i den sista överhoppade V-hst på varv 79.
1 hst i nästa maska. (2 hst, 2 lm, 2 hst) i nästa hörn
*.
Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger. Uteslut
den sista gruppen i hörnet. Avsluta varvet med en
sm eller gör en osynlig avslutning i den första
maskan.
Antal maskor: 916 maskor = 24 hst, 540 st, 176
RFhst, 176 lm, samt 4 stycken hörn bestående av
lm-kedjor med 2 lm.
Per sida: 6 hst, 135 st, 44 RFhst, 44 lm.

Du har nu avslutat den nionde veckan av Frigg Cal. Jag hoppas verkligen att du har gillat att virka Frigg. Vi syns
nästa vecka med vecka 10 som innefattar de sista varven 81 till och med 85.
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