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För ungefär ett år sen såg jag en tavla och funderade länge på ifall inte motivet skulle kunna 

bli en helt fantastiskt fin filt. Motivet var ett snyggt 3D-mönster med diamantrutor i rosa 

toner med en speciell guldig rand som gav tavlan något extra. Det gick knappt inte en dag 

utan att jag tänkte på det kommande projektet men jag kunde inte bestämma mig för hur 

jag skulle gå tillväga. Ett halvår senare hittade jag den perfekta diamantrutan som jag ville 

använda mig av till filten och valet föll på rutan som Haakmaarraak skapade till sin Spicy 

Diamond Blanket. Jag har översatt mönstret till rutan till svenska, dock har hon inte 

publicerat detta ännu. Det skriftliga mönstret till rutan är dock lite rörigt att följa så jag 

rekommenderar att du använder dig av de väldigt tydliga diagrammen istället. Rutan är 

väldigt enkel och går snabbt att göra och har därför snabbt blivit en av mina favoritrutor. Då 

jag inte är så mycket för rosa själv gjorde jag filten i mestadels blåa toner och resultatet blev 

helt fantastiskt om du frågar mig. 

 

Filten är virkad i ett av mina favoritgarner Scheepjes Colour Crafter 100g, ett mysigt 

akrylgarn som man kan använda till det mesta. Filten består av 154 rutor totalt och mäter ca 

220x170 cm (en diamantruta mäter ca 30x18 cm) vilket gör den helt perfekt för att värma 

två personer på kalla vinterkvällar. Du kommer virka tre olika rutor för att få jämna kanter. 

Haakmaarraak har bra diagram för hur du ska virka alla tre rutorna. Nedan ser du hur många 

du ska virka av varje sort i varje färg.  

https://haakmaarraak.nl/spicy-diamond-blanket/
https://haakmaarraak.nl/spicy-diamond-blanket/
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Det går åt ett nystan till varje färg förutom färg 1710 då denna även används för att virka 

ihop rutorna. Av denna färg kommer du behöva 7 nystan , totalt 23 nystan till hela filten. 

Upplägget av rutorna kan göras på flera sätt men vill du göra som mig så har jag använt mig 

av detta färgschema.  

1011 7 1 3

2005 9 1 2

1825 9

2011 8 1

1302 9

1003 9 1

1082 9 1

1019 9 1

1820 8

2017 7

2019 7

1203 7

1099 6

1063 7

2018 6 1 3

1002 7 1 3

1710 10 1
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Ihopvirkningen av rutorna gjorde jag rad för rad horisontellt men huvudsaken är att du hittar 

ett sätt som passar dig. Du ska virka runt hela rutan i varje rad utan undantag, glöm inte att 

placera rutorna åt samma håll. Fäst med färg 1710 i det övre hörnet på långsidan av 

diamanten. Virka 1 hst i det hörnet, *1 lm, 2 hst i nästa rad* tills du når hörnet på kortsidan. 

2 lm, och fortsätt med 2 hst på nästa sida. Du virkar alltså inte någon halvstolpe på "tippen" 
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av hörnet utan fortsätter direkt på första raden på nästa sida. Upprepa *1 lm, 2 hst* tills du 

når hörnet på långsidan du nu arbetar på. I detta hörn virkar du 1 hst, 2 lm, 1 hst i samma 

hörn. Fortsätt virka på detta vis tills virkat runt hela rutan.  

När du ska virka ihop nästa intilliggande ruta ska du byta ut 1 lm på sidorna mot 1 sm runt 

den motsatta luftmaskan på diamanten bredvid. I intilliggande hörn virkade jag 1 lm, 1 sm 

runt luftmaskan på den andra rutan, 1 lm istället. 

 

Jag valde att inte göra någon ram runt hela filten utan tycker om de lite ojämna kanterna. 

Vill du dock göra en ram rekommenderar jag att du fortsätter detta i mönstret 2 hst, 1 lm, 2 

hst osv.  

Bra jobbat, du har nu gjort klart din Diamonds Are Forever Blanket. Den tog sin lilla tid men 

jag är säker på att du är väldigt nöjd just nu. Lägger du ut filten på sociala medier så tagga 

gärna mig LVAcrochet och/eller använd hashtaggen #lvacrochet så hittar jag dig lättare.  

 

 

www.lvacrochet.se 

 


