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Garn: Karamell från Falkgarn 

Garnåtgång och färgval: ca 1/2 nystan i Lime  

Virknål: 5 mm  

Förkortningar:  
sm – smygmaska  

lm – luftmaska  

fm – fast maska  

hst – halvstolpe 

bmb – bakre maskbågen 

 

Mått 

Höjd: 30 cm 

Bredd: 25 cm 

Höjd innan minskningarna: 23 cm 
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Börja med resåret 
Resåret virkas fram och tillbaka genom att vända efter sista fm på varje varv.  

Rad 1: Lägg upp 6 lm, 1 fm från andra lm från nålen och i resterande lm (5 fm) 

Rad 2: 1 lm, 1 fm i bmb raden ut (5 fm) 

Fortsätt virka som på rad 2 tills du når önskad längd så resåret når runt huvudet. Jag gjorde 68 rader 

vilket gav mig ett 52 cm långt resår. Virka därefter ihop dina ändar så ditt arbete sluts till en ring.  

KLIPP INTE AV TRÅDEN!  

 

Fortsätt på mössan 
Se till att du har mössans utsida mot dig när du virkar i fortsättningen. Fortsätt från den ihopvirkade 

ringen.  

Varv 1: 2 lm, 1 hst i varje rad på resåret. Slut varvet med 1 sm i andra lm i början av varvet. 

2 lm, 1 hst i varje hst  

Varv 2: 2 lm, 1 hst i varje hst på föregående varv. Slut varvet med 1 sm i andra lm i början av varvet. 

Fortsätt virka som på rad 2 tills du når önskad längd på din mössa. Jag gjorde 23 varv vilket mätte 23 cm, 

resår inkluderat.  

OBS! på mitt nystan var det mycket ljusgrönt och jag ville ha ett färgbyte tidigare än vad garnet hade att 

erbjuda. Därför nystade jag av det ljusgröna tills jag nådde en ny färg. Annars är mössan virkad i ett 

stycke utan att klippa några trådar.  

Dags att minska  
Du kommer vilja minska till ett tal som är delbart med siffran 6. Min mössa virkas med 68 maskor och 

jag vill därför minska till 60 maskor. Jag gjorde därför 8 minskningar. Det behöver inte vara exakt lika 

många maskor mellan varje minskning men de bör vara jämnt fördelade.   

Minskningar gör du genom att virka ihop två hst till en maska.   
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Därefter gjordes minskningarna enligt nedan.  

60 maskor: 2 lm, 7 hst, 2 hst tillsammans, *8 hst, 2 hst tillsammans* varvet ut (54 maskor) 

54 maskor: 2 lm, 6 hst, 2 hst tillsammans, *7 hst, 2 hst tillsammans* varvet ut (48 maskor) 

48 maskor: 2 lm, 5 hst, 2 hst tillsammans, *6 hst, 2 hst tillsammans* varvet ut (42 maskor) 

42 maskor: 2 lm, 4 hst, 2 hst tillsammans, *5 hst, 2 hst tillsammans* varvet ut (36 maskor) 

36 maskor: 2 lm, 3 hst, 2 hst tillsammans, *4 hst, 2 hst tillsammans* varvet ut (30 maskor) 

30 maskor: 2 lm, 2 hst, 2 hst tillsammans, *3 hst, 2 hst tillsammans* varvet ut (24 maskor) 

24 maskor: 2 lm, 1 hst, 2 hst tillsammans, *2 hst, 2 hst tillsammans* varvet ut (18 maskor) 

18 maskor: 2 lm, 2 hst tillsammans, *1 hst, 2 hst tillsammans* varvet ut (12 maskor) 

12 maskor: 2 lm tillsammans med 1 hst, *2 hst tillsammans* varvet ut (6 maskor) 

Varje varv sluts med 1 sm i andra lm i början av varvet.  

Fäst dina trådar och din mössa är färdig.  

 

 

Bra jobbat! Lägger du ut ditt alster på sociala medier så tagga gärna mig @LVAcrochet eller 

använd hashtaggen #lvacrochet så hittar jag ditt arbete lättare.  
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