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Vereesa 

 
STORLEK:  14 cm 
 
GARN: Scheepjes Sweet Treat   
 
VIRKNÅL: 1.75 mm 
 
TILLBEHÖR: Sax, nål till att fästa trådar med. 
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MASKBESKRIVNING 

m  - maska 

lm - luftmaska 

fm – fastmaska 

sm – smygmaska 

lmb - luftmaskbåge 

hst – halvstolpe 

st -  stolpe 

hö – hoppa över 

öh – överhoppade 

nä - nästa 

spst - spikstolpe 

stgr - stolpgrupp 

bmb - bakre maskbågen 

v-st – (1 st, 1 lm, 1 st) i samma m 

2 st tills - 2 stolpar virkas tillsammans i angivna maskor 

puff - *Omslag, för ner nålen i angiven maska, hämta garnet och tillbaka genom maskan, 
dra upp öglan till höjden av en stolpe*, upprepa *-* tills du har 9 öglor på nålen, gör ett 
omslag, dra genom alla öglorna. Avsluta maskan med en lm. 

relstfr – reliefstolpe framifrån. För att göra en reliefstolpe framifrån sticker du in 
nålen från framsidan till baksidan och drar garnet runt m. Avsluta stolpen som 
vanligt. 
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relstb – reliefstolpe bakifrån. För att göra en reliefstolpe bakifrån sticker du in nålen 
från baksidan till framsidan och drar garnet runt m. Avsluta stolpen som vanligt. 

relfmb - relief fast maska bakifrån 

reldstfr - relief dubbelstolpe framifrån 

reldstfrtills - relief dubbelstolpe framifrån tillsammans, om angivna maskor 

 

BRA ATT VETA:  

- Avsluta varje varv med en sm i första m. 

- Totalt antal maskor inom ( ) sist på varvet. 

- Inledande maskor görs som stående maskor eller med luftmaskor. 

 

FÄRGSCHEMA: 

Färg 1: 105 (105) Färg 2: 261 (263) Färg 3: 173 (244) 

Färg 4:  124 (402) Färg 5: 179 (408) 

 

MÖNSTER 

Varv 1: {Färg 1} 12 st i en magisk ring. (12 st)  

Varv 2: {Färg 2} Börja med en stående st i någon av st *1 lm, 1 st*, upprepa *-* varvet 
runt, 1 lm, sm i första lm. (12 lmb, 12 st) 

Varv 3: {Färg 2} 2 lm (räknas som en hst), *2 hst i lmb, 1 hst i st*, upprepa*-* 10 
gånger, 2 hst i lmb, sm i första hst. (36 hst)  

Varv 4: {Färg 3} Börja med en stående relfmb i någon av m, 1 relfmb om varje m 
varvet runt, sm i första m. (36 relfmb) 
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Varv 5: {Färg 4} Börja med en stående st i någon av m, (1 lm, 1 st i samma m), *hö 1 
m, 1 v-st i nä m*, upprepa varvet runt, sm i första st. (18 v-st) 

 Varv 6: {Färg 5} Börja med en puff i någon av v-st, 1 lm, 1 spst ner i den öh fm på 
varv 4, 1 lm, * 1 puff i nä v-st, 1 lm, 1 spst ner i den öh fm på varv 4, 1 lm* upprepa *-* 
varvet runt, sm i första st. (18 puff, 18 spst, 36 lmb) 

Varv 7: {Färg 2} Börja med en st i någon av lmb, 1 st i samma lmb, 2 st i varje lmb 
varvet runt, sm i första st. (72 st) 

Varv 8: {Färg 5} Börja med en relstb om en st precis före en spst på varv 6, 1 reldstfr 
om spst på varv 6, 1 relstb, 2 relstfr, *1 relstb, 1 reldstfr om spst på varv 6, 1 relstb, 2 
relstfr* upprepa *-* varvet runt, sm i första relst. (18 reldstfr, 36, relstb, 36 relstfr) 

Varv 9: {Färg 3} Hela varvet görs i bmb. Börja med en hst i någon m. 1 hst i varje m 
varvet runt, sm i första m. (90 hst) 

Varv 10: {Färg 5} Börja med en hst i en hst ovanför den första av de 2 relstfr på varv 8, 
1 hst, 1 reldstfr om reldstfr på varv 8, 3 lm, 1 reldstfr om samma reldst från varv 8, hö 
3 m, *2 hst, 1 reldstfr om reldstfr på varv 8, 3 lm, 1 reldstfr om samma reldst från 
varv 8, hö 3 m* upprepa *-* varvet runt, sm i första hst. (36 hst, 36 reldstfr, 18 3-lmb) 

Varv 11: {Färg 4} Börja med en relstb i den första av de 2 hst på fg varv, 1 relstb, 1 lm, 
1 puff i den 2:a av de tre öh m på varv 9 (lmb från v 10 hamnar i puffen), 1 lm, *2 
relstb, 1 lm, 1 puff, i den 2:a av de tre öh m på varv 9, 1 lm* upprepa *-* varvet runt, 
sm i första m. (18 puff, 36 relstb, 36 lm) 

Varv 12: {Färg 5} Börja med en stående st mellan någon av de 2 relstb på fg varv, gör 
4 st till i samma mellanrum, 1 relfmb om puff på fg v, *5 st mellan de 2 relstb på fg 
varv, 1 relfmb om puff på fg v*, upprepa *-* varvet runt, sm i första m. (90 st, 18 
relfmb) 

Varv 13: {Färg 3} Börja med en stående relstb om den första av fem st i en stgr. 1 
relstb, v-st i nä m, 2 relstb, 1 relstfr, *2 relstb, v-st i nä m, 2 relstb, 1 relstfr*, upprepa*-
* varvet runt, sm i första m. (68 relsb, 18 relstfr, 36 st, 18 lm) 

Varv 14: {Färg 1} Börja med en puff i en av lmb från fg varv, 4 lm, 1 puff i relstfr på fg 
v, 4 lm *1 puff i nä lmb, 4 lm, 1 puff i relstfr på fg v, 4 lm*, upprepa varvet runt, sm i 
första m. (36 puff, 36 4-lmb) 
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Varv 15: {Färg 5} Börja med en reldstfr i den andra st i en v-st på varv 13, 1 fm i ögat 
på puffen, 1 reldstfr i den första st på nä v-st, 2 lm, 1 fm i ögat på puffen, 2 lm, *1 
reldst i den andra st på v-st, 1 fm i ögat på puffen, 1 reldstfr i den första st på nä v-st, 
2 lm, 1 fm i ögat på puffen, 2 lm*, upprepa varvet runt, sm i första m. (36 reldst, 36 
fm, 36 2-lmb) 

Varv 16: {Färg 4} Detta varvet görs i lmb från varv 14. Börja med en st i en av lmb från 
varv 14, 3 st i samma lmb, 2 st tills (första st görs i samma lmb, andra st görs i nä 
lmb), *4 st i nä lmb, 2 st tills (första st görs i samma lmb, andra st görs i nä lmb)*, 
upprepa varvet runt, sm i första m. (144 st, 36 2 st tills) 

Varv 17: {Färg 5} Börja i första st efter 2 st tills så som första bilden nedan visar 
(observera reldst från v 15). 1 stående fm i bmb, 3 fm i bmb, 2 reldstfr tills om första 
och andra reldst från varv 15 (se tredje bilden), 4 fm i bmb, 1 puff mellan stgr på 
föregående varv, *4 fm i bmb, 2 reldstfr tills om första och andra reldst från varv 15 
(se fjärde bilden), 4 fm i bmb, 1 puff mellan stgr på föregående varv*, upprepa*-* 
varvet runt, sm i första m. (18 puff, 18 reldstfr tills, 144 fm) 
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Klipp av garnet och fäst dina trådar – Blocka för ett vackert resultat. 

Trevlig Virkstund!  

Marie 💙 


