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INSTRUKTION Virkade burkar
Stor burk
Till en burk som är ca 11x17 cm går det åt ca  
50 g garn (Soft Cotton).

Gör så här:
Lägg upp det antal lm du behöver för att göra en 
ring runt bottnen på burken. (För oss blev detta 
60 lm.) Slut till en ring med en sm.
Varv 1: Virka en fm i varje lm.
Varv 2: På detta varv virkar du 1 fm i varje m 
men om burken är fasad ökar du så att du får ett 
antal maskor delbart med 3.  
Tänk på att öka jämt över hela varvet.  
(Vi behövde inte öka till denna burk.)
Varv 3: Virka 3 lm (= 1 st). Virka 1 st i den första 
m på förra varvet. Dessa två bildar en stolp-
grupp. Gör en lm. *Hoppa över 2 m. Virka 2 st i 
den 3:e m. Gör 1 lm. Upp repa från * varvet ut. 
Avsluta med en sm i den första stolpen.
Varv 4: Virka sm i förra varvets m fram till nästa 
lmb. Gör 3 lm (= 1 st). Virka 1 st i den första 
lmb. Dessa två bildar en stolpgrupp. Gör en 
lm. *Virka 2 st i nästa lmb. Gör en lm. Upprepa 
från * varvet ut. Avsluta med en sm i den första 
stolpen.
Upprepa varv 4 tills det återstår ca 3 cm upp till 
burkens kant.
Varv 5: Gör likadant som varv 4 men minska 
varannan stolpgrupp med en st.
Varv 6–7: Gör 3 lm (= 1 st). Gör sedan en st i 
varje m på föregående varv. Avsluta med en sm 
i den första st.
Avsluta och fäst trådarna.

Liten burk
Till en burk som är ca 9x13 cm går det åt ca  
30 g garn (Soft Cotton).

Gör så här:
Lägg upp det antal lm du behöver för att göra  
en ring runt burkens botten. (För oss blev detta  
39 lm.) Slut till en ring med en sm.
Varv 1: Virka en fm i varje lm.
Varv 2: På detta varv virkar du 1 fm i varje m 
men om burken är fasad ökar du så att du får ett 
antal maskor delbart med 4. Vi ökade till 44 fm. 
Tänk på att öka jämt över hela varvet.
Varv 3: Virka 3 lm (= 1 st). Virka 2 st i den första 
m på förra varvet. Dessa tre bildar en stolp-
grupp. Gör en lm. *Hoppa över 3 m. Virka 3 st i 
den 4:e m. Gör 1 lm. Upp repa från * varvet ut. 
Avsluta med en sm i den första stolpen.
Varv 4: Virka sm i förra varvets m fram till nästa 
lmb. Gör 3 lm (= 1 st). Virka 2 st i den första 
lmb. Dessa tre bildar en stolpgrupp. Gör en 
lm. *Virka 3 st i nästa lmb. Gör en lm. Upprepa 
från * varvet ut. Avsluta med en sm i den första 
stolpen.
Upprepa varv 4 tills det återstår ca 2 cm upp till 
burkens kant.
Varv 5: Gör likadant som varv 4 men minska 
varannan stolpgrupp med en st.
Varv 6: Gör 3 lm (= 1 st). Gör sedan en st i  
varje m på föregående varv. Avsluta med en sm 
i den första st.
Avsluta och fäst trådarna.

Du behöver:
Garn Soft Cotton  
(vi har använt Sand 233020 och 
Khakigrön 323043)
Virknål 3,5 mm (981997)

Glasburkar med rak sida

Förkortningar:
m = maska
lm = luftmaska
sm = smygmaska
fm = fast maska
st = stolpe
lmb = luftmaskebåge

För burkar med fasad kant kan du 
behöva öka mer eller mindre på 
de första eller sista varven. Prova 
dig fram för att få ett stycke som 
sluter tätt om burken.


