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Garn:  

Valfritt 8/4 garn (jag har använt mattvarp), 10 g 

 

Virknål: 

2,5 mm 

 

Glasburk: 

Barnmatsburk i “normalstorlek”, dvs en matburk t.ex. 6-8 månader. Jag har använts Hipps burkar. 

 

Förkortningar 

lm - luftmaska 

sm - smygmaska 

fm - fastmaska 

st - stolpe 

m - maska 

 

OBS!! Alla stolpar utom på första varvet är reliefstolpar, dvs att du inte gör nästa stolpe i stolpen utan runt stolpen. Du gör ett omslag 

och för sedan in nålen från framsidan, in bakom stolpen och fram på andra sidan och gör sedan som vanligt. 

 

varv 1: 40 lm 

virka varv 2 och 3 i spiral 

varv 2: slut lm till en ring med hjälp av en fm, 1 fm i varje maska (40) 

varv 3: (4 fm, 2 i 1) x 8 (48) 

varv 4: 1 sm i nästa m, 3 lm, (1 st, 2 lm, 2 st) i samma maska som lm, *1 lm, hoppa över 3 m, 1 st, 1 lm, hoppa över 3 m, (2 st, 2 

lm, 2 st)* x 5, 1 lm, hoppa över 3 m, 1 st, 1 lm, sm i den 3:e lm 

varv 5 - 9: 1 sm i nästa st, 1 sm runt lm-bågen, 3 lm, (1 st, 2 lm, 2 st) runt lm-bågen, *1 lm, 1 st runt stolpen, 1 lm, (2 st, 2 lm, 2 st) 

runt lm-bågen* x 5, 1 lm, 1 st runt stolpen, 1 lm, sm i den 3:e lm 

varv 10: 1 sm i nästa st, 1 sm runt lm-bågen, 3 lm, (1 st, 1 lm, 2 st) runt lm-bågen, *1 st runt stolpen, (2 st, 1 lm, 2 st) runt 

lm-bågen* x 5, 1  st runt stolpen. Trä nu på det du virkat på burken, gör en sm i den 3:e lm 
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varv 11: 1 fm i varje maska (detta gör du med virkningen på rätt plats på burken, det kan vara lite pilligt, men det är lättare att få det 

precis så tight som man vill ha det runt burken på detta sätt) 

Nu kan du försiktigt dra virkningen uppåt så att botten töjs ut lite, då får du det du virkar i ovanför kanten och resterande varv blir lite 

enklare.  

Virka dessa varv i spiral 

varv 12 - 14: 1 fm i varje fm 

Avsluta med sm. Dra ner virkningen och rätta till, fäst trådarna 

Klart! 
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