
1 
©lvacrochet  

Virknålsfodral 
 

Material: Drops Muskat, 2 nystan till insidan, 1 nystan av varje färg till utsidan 

Virknålar: 3,5 mm 

Förkortningar: fmb = främre maskbågen, bmb = bakre maskbågen 

När du börjar på en ny rad med stolpar så räknas de 2 första lm som första stolpen. 

 

Insidan 

Rad 1: Lägg upp 31 lm och börja i andra lm 

från nålen, 30 fm 

Rad 2: 2 lm (=första stolpen), 29 st (30) 

Rad 3: 2 lm, 14 st i fmb (15) 

Rad 4: Vänd, 2 lm, 14 st (i båda 

maskbågarna), gå nu tillbaka till de bmb 

genom att göra 3 smygmaskor nerför 

stolparna.  

Rad 5: 2 lm, 14 st i bmb, därefter 15 st i båda 

maskbågarna raden ut 

Rad 6: 1 lm, 15 fm, 15 fm där du virkar ihop 

facket 

 

Upprepa rad 3-6 tills du har önskat antal fack för dina nålar. Jag gjorde 8 stycken för att få en fin 

kvadratisk form.  

Mittenpartiet  
4 lm (=1 st och 2 lm) *hoppa över två maskor, 1 st, 2 lm* raden ut. Hoppa över en maska och gör 

bara en 1 lm istället för två på valfritt ställe för att det ska gå jämnt ut. Avsluta med en stolpe i sista. 

Nästa sida 

Rad 1: 1 lm, 29 fm (30)  

Rad 2: 2 lm, 14 st i bmb (15) 

Rad 3: Vänd, 2 lm, 14 st (i båda maskbågarna), gå nu tillbaka till de fmb genom att göra 3 

smygmaskor nerför stolparna.  

Rad 4: 2 lm, 14 st i bmb, därefter 15 st i båda maskbågarna raden ut 

Rad 5: 1 lm, 15 fm, 15 fm där du virkar ihop facket 

Upprepa rad 2-5 tills du har önskat antal fack för dina nålar. 

Sista raden: 1 lm, 30 fm. Avsluta och fäst tråden. 
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Utsidan 

Lägg upp 33 lm, börja i andra nålen från lm, 32 fm. 

Gör 1 lm, 32 fm tills utsidan passar insidan. aFör mig 

blev det 68 rader där jag bytte färg vart fjärde varv. 

Kant och fäste 

Virka kanten med utsidan mot dig. Börja där har 

tänkt dig att fästet ska sluta, dvs längst upp på 

fästet. Räkna med att fästet blir 6 fm långt. Kanten 

upprepas med *3 fm, 2 lm, 1 fm i samma maska som 

den tredje fm*. Två fm i varje hörn. När du kommer 

till fästets början virkar du 6 fm fram och tillbaka till 

önskad längd. Därefter 12 lm som bildar öglan, fäst 

på andra sidan fästet med en sm.  

Sy fast en knapp och fäst dina lösa trådar.  

 

 

 

 

 

Trevlig virkning!  

 

 


