
 

Virkad sovpåse 
By: Pratamedrut 

www.pratamedrut.se/blog/virkad-sovpase 

 
 
 
   

 



 
Virkad sovpåse 

By: Pratamedrut 
 

Du behöver: 

Garn: Merino Wool, 50 gr = ca 100 m (Stoff & Stil) 
Garnåtgång: knappt 10 nystan (8 natur, 1 mörk plommon, 1 petrol) 
Virknål: 4 mm 
Knappar + öglor 
 

Förkortningar: 

lm = luftmaska 
sm = smygmaska 
hst = halvstolpe 
 

Textur/mönster: 

Principen för att få fram den struktur som påsen får är att virka varannan halvstolpe 
varannan smygmaska där man gör hst i sm från föregående varv och sm i hst från 
föregående varv. 
 

Vändmaskor 

De 2 luftmaskor som vänder vartannat varv räknas inte som halvstolpar och ska med 
andra ord inte räknas in i varvets totala antalet maskor. 
 

Baksida 

Lägg upp 85 lm + 2 lm i natur 
Varv 1: 1 hst i tredje lm, 1 hst i varje maska = 85 m 
Varv 2: 2 lm, 1 hst i sista hst från fg varv, *1 sm i nästa m, 1 hst 
i nästa m*, upprepa *-* varvet ut = 85 m 
Varv 3: 1 lm, 1 sm i sista hst från fg varv, *1 hst i nästa m, 1 sm 
i nästa m*, upprepa *-* varvet ut = 85 m 
Varv 4-105: Upprepa varv 2 och 3 tills du har totalt 105 varv. Ta av tråden. 
 

Luva 

Fortsätt att virka på bakstycket 
Varv 106 (varv 1 i luva): Hoppa över 11 maskor, 1 sm i 12:e maskan, *1 hst i nästa 
m, 1 sm i nästa m*, upprepa *-* tills du har 63 m (dvs 11 m återstår av varvet) = 63 m 
Varv 107 (varv 2 i luva): 2 lm, 1 hst i sista hst från fg varv, *1 sm i nästa m, 1 hst i 
nästa m*, upprepa *-* varvet ut = 63 m 
Varv 108 (varv 3 i luva): 1 lm, 1 sm i sista hst från fg varv, *1 hst i nästa m, 1 sm i 
nästa m*, upprepa *-* varvet ut = 63 m 
Varv 109-148 (varv 4-43 i luva): Upprepa varv 107 och 108 tills du har totalt 148 
varv. 
 



 
Virkad sovpåse 

By: Pratamedrut 
 

För färgbyten baksida och luva: 

Varv 142 byt till mörk plommon 
Varv 146 byt till petrol 
Vik luvan på mitten med avigsidan ut, virka ihop med smygmaskor, ta av tråden. 

Lock 

Lägg upp 53 lm + 2 lm i natur 
Varv 1: 1 hst i tredje lm, 1 hst i varje maska = 53 hst 
Varv 2: 2 lm, 1 hst i sista hst från fg varv, *1 sm i nästa m, 1 hst i nästa m*, upprepa 
*-* varvet ut = 53 m 
Varv 3: 1 lm, 1 sm i sista hst från fg varv, *1 hst i nästa m, 1 sm i nästa m*, upprepa 
*-* varvet ut = 53 m 
Varv 4-105: Upprepa varv 2 och 3 tills du har totalt 105 varv. Ta av tråden. 
 
För färgbyten lock: 

Varv 27 byt till mörk plommon 
Varv 41 byt till petrol 
Varv 67 byt till mörk plommon 
Varv 81 byt till natur 
 

Blommor 

Blommorna är två African Flowers utan det yttre varvet. 
Färgställning blomma 1, petrol/natur/mörk plommon 
Färgställning blomma 2, mörk plommon/natur/petrol 
Sy fast blommorna på locket i det yttre varvet. 
 

Sy ihop baksida och lock 

Vik in 11 maskor på varje sida (så att vecket på långsidan blir i kant med luvan. 
Lägg på locket centrerat och sy eller virka längs hela nederkanten. Sy gärna fast locket 
några cm upp längs invikningen så sitter det lite stabilare. 
 

Knappar och knapphål 

På min sovpåse använde jag mig av ett mockaband som jag trädde genom påsen och knöt 
ihop på baksidan. Sedan sydde jag fast träknappar (35 mm stora) på locket. 
 

 
Lycka till! 
 


