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Nr. 5: 021766

SÅ HÄR VIRKAR DU:

2. Luftmaska: Maskan sitter på virknålen, gör 
ett omslag och dra igenom maskan.

1. Börja så här: Gör en ögla och trä den över virknålen.

3. Slut luftmaskor till en ring: Stick virknålen genom den första luftmas-
kan. Gör ett omslag och dra tillbaka genom alla maskor på nålen. Virka 
första varvets stolpar från hålet som blir i mitten av ringen.

4. Smygmaska: Du har en maska på virknålen. Trä nålen genom 
maskan du vill sammanfoga med, gör ett omslag och dra nålen 
genom båda maskorna.

5. Helstolpe: Du har en maska på virknålen. Gör ett omslag, trä nålen genom 
maskbågen på föregående varv, gör ett nytt omslag och dra nålen igenom 
maskbågen – du har nu tre maskor på nålen. Gör ett nytt omslag och dra 
genom de första två maskorna på nålen, gör ett nytt omslag och dra genom 
de sista två maskorna på nålen.

714013

VIRKAD MÖSSA – GRUNDBESKRIVNING:
Garnåtgång Molly/Luva (1 nystan = 50 g)
Kort mössa – ca 2 nystan 
Lång mössa – ca 3 nystan

Använd virknål nr 5

Förkortningar:
Lm = luftmaska
Sm = smygmaska
Stp = helstolpe

Stp virkas med nedtag genom båda maskbågarna.

Tänk på att inte hålla garnet för spänt, då blir virkningen hård 
och alltför tät. Provvirka gärna innan du börjar på mössan.

MÖSSA MEDIUM
(omkrets ca 56–60 cm)

Gör så här:
Lägg upp 4 lm och slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: Virka 2 lm och 10 stp runt ringen (börja varje varv med 
2 lm och sluta med 1 sm i den andra lm du gjorde i början av 
varvet). 
Varv 2: Virka 2 stp i varje stp = 20 stp. 
Varv 3: Virka *2 stp i de följande 2 stp, 1 stp i stp. Upprepa * 
och sluta med 2 stp i de sista 2 stp = 34 stp. 
Varv 4: Virka *5 stp, 2 stp i nästa stp. Upprepa * och sluta med 
4 stp = 39 stp.
Varv 5: Virka *2 stp, 2 stp i nästa stp. Upprepa * = 52 stp. 
Varv 6: Virka *9 stp, 2 stp i nästa stp. Upprepa * och sluta med 
2 stp = 57 stp. 
Varv 7–15: Virka stp i stp = 57 stp. Ca 15 varv ger en kortare 
mössa, vill du ha en längre fortsätter du bara virka till önskad 
längd, prova gärna efter hand. Avsluta med en sm i den andra 
lm på föregående varv. Dra igenom tråden till mössans insida 
och fäst den med en grov synål.

MÖSSA SMALL
(omkrets ca 52–56 cm)

Virka enligt beskrivningen till mössa medium, till och med  
varv 5. Virka sedan varv 6–14 med 1 stp i varje stp = 52 stp.

MÖSSA LARGE
(omkrets ca 60–64 cm)

Virka enligt beskrivningen till mössa medium, till och med 
varv 6. 
Varv 7: Virka *13 stp, 2 stp i nästa stp. Upprepa * och sluta  
med 1 stp = 61 stp.
Varv 8–15: Virka 1 stp i varje stp = 61 stp.

RANDIG MÖSSA
Byt färg på garnet när du börjar på ett nytt varv. Klipp av förra 
varvets tråd ca 10 cm från arbetet och låt den hänga. Lämna  
en lika lång bit på det nya varvets tråd. Fäst alla trådar på  
mössans insida, när du virkat klart.

Fina tofsar gör du enkelt med verktyget för garnbollar (714013).

Cool, söt, pösig eller tajt. Randig, färgglad eller  
diskret. Smaken är olika och vi vill att din mössa ska 
bli precis som du vill ha den. Därför ger vi dig här 
grundbeskrivningen till hur du virkar en mössa, sedan 
väljer du själv garn, färger och utseende – och dekor 
om du vill! Virkbeskrivningen passar bäst till garnerna 
Molly och Luva som vi har använt här. Vill du ha ränder 
väljer du själv hur många och hur breda. Detsamma 
gäller färgerna – kanske vill du ha många olika, eller 
bara en. En tofs i toppen? Javisst! Din mössa på ditt 
sätt alltså!


