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Hur gör jag en 
temperaturfilt?

En temperaturfilt virkas under ett års tid, från 1 januari till 31 
december och det är temperaturen/dag som avgör vilken färg 
du ska virka med. Bestäm ett klockslag varje dag som du läser 
av termometern och skriv den dagens temperatur i kalendern 
nedan. Använd mitt färgschema eller gör ditt eget och virka med 
den temperaturens färg enligt nedan instruktioner. 

Hur ska jag läsa grafen?
Varje färg, förutom vit och svart, representerar en månad. Jag har 
försökt att fördela månaderna till ungefär lika många rutor per 
månad, nedan ser du en tabell över hur många rutor du ska göra 
per dag.  Då månaderna inte är delbara med antal rutor är det 
bra om du tittar noga i tabellen för att se hur många dagar du 
ska göra så många rutor.  
De svarta och vita rutorna virkas i de färgerna för att markera 
detaljen i denna temperaturfilt. 
Virkningen börjar i det nedre högra hörnet.

C2C
C2C står för Corner to Corner och virkas från ett hörn till det 
motsatta hörnet. Har du aldrig virkat i tekniken C2C förut så 
hittar du en nybörjarbeskrivning på min hemsida under mönster 
eller tryck här. 

Månad Rutor Rutor/dagar
    Januari 528 17 i 30 dagar - 18 i 1 dag

Februari 547 19 i 13 dagar - 20 i 15 dagar
Mars 516 16 i 11 dagar - 17 i 20 dagar
April 522 17 i 18 dagar - 18 i 12 dagar
Maj 515 16 i 12 dagar - 17 i 19 dagar

Juni 504 16 i 6 dagar - 17 i 24 dagar
Juli 560 18 i 29 dagar - 19 i 2 dagar
Augusti 515 16 i 12 dagar - 17 i 19 dagar
September 522 17 i 18 dagar - 18 i 12 dagar
Oktober 516 16 i 11 dagar - 17 i 20 dagar
November 547 25 i 21 dagar - 26 i 9 dagar
December 528 17 i 30 dagar - 18 i 1 dag
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Temperatur °C Temperatur °F Färgval
-5 eller lägre 23 eller lägre

-4 - -3 24-26
-2 - -1 27-30
0-1 31-34
2-3 35-38
4-5 39-41
6-7 42-45
8-9 46-48
10.11 49-52
12-13 53-56
14-15 57-59
16-17 60-63
18-19 64-66
20-21 67-70
22-23 71-74
24-25 75-77

26 eller högre 78 eller högre

Färgschema

StorlekMaterial
Virknål: 2,5mm eller 3mm
Garn: Garn passande till virknålarna ovan
Garnåtgång: Börja med ett nystan av varje färg 
för att sen fylla på vid behov. Det är svårt att avgö-
ra vilka färger det går åt mer när man inte vet vilka 
färger man ska virka mest med. 
Plus 2 nystan i svart och 2 nystan i vitt till 
mönstret i mitten. 

Filten är 80x100 rutor stor, när jag gör babyfil-
tar i denna storlek med virknål 3 mm blir de ca 
120x95cm stor. Men storleken beror på vilket garn 
du väljer samt virknål. 

BILD FÖR FÄRGINSPIRATION ENBART!
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Kalender
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Fyll i denna kalender så du inte missar någon dags temperatur. Och på så sätt 
kan du lättare virka ikapp när du inte virkat på några dagar/veckor.

Använd hashtaggen #LVATEMPERATUREBLANKET när du lägger ut din filt på 
sociala medier så hittar jag ditt arbete lättare. 

Lycka till!
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Grafen


