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Garn: Dubbelt garn Scheepjes Colour Crafter 

Virknål: 7 mm  

Färger  

Grön (1826) - mindre än 100g  

Gul (2004) – mindre än 20g 

Svart (1002) – väldigt lite  

Vit (1001) – enbart för att sy ögon 

Storlekar  

1-2 år: 48-50 cm, antal maskor kommer stå inom (xx) där mönstret 

avviker från den större storleken 

2-5 år: 52 cm 

(6-9 år: 54 cm – öka ytterligare ett varv så du får 66 maskor) 

Förkortningar 

sm – smygmaska  

lm – luftmaska  

fm – fast maska  

hst – halvstolpe 

st – stolpe  

dst – dubbelstolpe 

Mössan virkas från toppen 
Virkas med grön färg. Varje varv börjar med 2 lm vilka räknas som den första hst. Slut varje 

varv med 1 sm i andra lm från början av varvet.  

Börja med en magisk ring eller 2 lm där du börjar i andra lm från nålen. 

Varv 1:  6 hst (6) 

Varv 2: 2 hst i varje (12) 

Varv 3: 2 lm, 2 hst i nästa, *1 hst, 2 hst i nästa* varvet ut (18) 

Varv 4: 2 lm, 1 hst, 2 hst i nästa, *2 hst, 2 hst i nästa* varvet ut (24) 

Varv 5: 2 lm, 2 hst, 2 hst i nästa, *3 hst, 2 hst i nästa* varvet ut (30) 

Varv 6: 2 lm, 3 hst, 2 hst i nästa, *4 hst, 2 hst i nästa* varvet ut (36) 

Varv 7: 2 lm, 4 hst, 2 hst i nästa, *5 hst, 2 hst i nästa* varvet ut (42) 

Varv 8: 2 lm, 5 hst, 2 hst i nästa, *6 hst, 2 hst i nästa* varvet ut (48) 

Varv 9: 2 lm, 6 hst, 2 hst i nästa, *7 hst, 2 hst i nästa* varvet ut (54) 

Gör du storlek för 1-2 år slutar du öka här och fortsätter varje varv med 54 maskor istället för 

60. Fortsätt virka på varv 11.  
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Varv 10: 2 lm, 7 hst, 2 hst i nästa, *8 hst, 2 hst i nästa* varvet ut (60) 

Varv 11-12: 2 lm, 1 hst i varje maska (54) 60. Klipp av tråden 

Varv 13: Räkna (20) 23 maskor framåt från där du slutade senast. Fäst tråden och gör 1 lm, 

(40) 46 fm.  

Varv 14-20:  Vänd, 1 lm, (40) 46 fm. Klipp tråden efter sista varvet.  

 

Varv 21: Återgå till baksidans mitt och virka 1 lm, (20) 23 fm (du ska nu nå kanten), 14 lm, 

(20) 23 fm på andra sidan av mellanrummet. Slut varet med 1 sm i första fm.  

 

Varv 22: Vänd, 1 lm, (20) 23 fm, runt lm-kedjan gör du 2 fm, 2 hst, 2 st, 2dst, 2 st, 2 hst, 2 fm 

(en för varje lm), (20) 23 fm, slut varvet med 1 sm i första fm. 
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Varv 23: Vänd, 1 fm i varje, slut varvet med 1 sm i första fm (54 eller 60 fm) 

Sluta den lilla storlekn här. För större storlek fortsätt på varv 24.  

Varv 24: Vänd, 1 fm i varje, slut varvet med 1 sm i första fm (60 fm) 

Klipp trådarna och fäst dem.  

 

Öponpartiet 
Öponpartiet virkas med gul  färg och virkas fram och tillbaka genom att vända i slutet av 

varje varv.  

Rad 1: 16 lm, börja i andra lm från nålen, 15 fm.  

Rad 2-8: vänd, 1 lm, 15 fm 

Sy fast det gula på insidan av mössan 
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Ögon (2 st) 

Virkas med svart färg. Börja med en magisk ring eller 2 lm där du börjar i andra lm från 

nålen. 

Varv 1: 6 fm 

Varv 2: 2 fm i samma, 2 fm, 2 fm i samma, 2 sm (8). Bordera vitt 

Ögonbryn (2 st) 

Virkas med svart färg. 

Höger: 5 lm, vänd, 1 lm, 2 fm, 2 sm 

Vänster: 5 lm, vänd,  2 sm, 2 fm 

Sy fast ögon och ögonbryn på det gula fältet och fäst trådarna.  

 

 

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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