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Förkortningslista 

 
[] Tips: Skrivs med kursiv stil och i lila färg. De finns där som hjälp och vägledning för dig. 
Förhoppningsvis gör de livet lite enklare, speciellt för nybörjare. 
 
Hänvisningar till bilder är [B] tillsammans med aktuellt bildnummer. 
 
* * Upprepa instruktionerna mellan asteriskerna det antal gånger som står 
specificerat.       
      De är vanligtvis en repetition för en hel sida och består av flera instruktioner.  

m maska, maskor sm smygmaska  bmb bakre maskbågen 

v varv fm fast maska fmb främre maskbågen 

hö hoppa över hst halvstolpe RB reliefmaska bakifrån 

lm luftmaska st stolpe RF reliefmaska framifrån 

lmb luftmaskbåge dst dubbelstolpe kl-m klustermaska 

  3-
dst 

trippelstolpe   
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() eller ( ) Upprepa instruktionerna mellan parenteser det antal gånger som står 
specificerat.       
                  Dessa består av färre antal upprepningar.  
Specialmaskor 
 
Stjärnmaska: förklaras i varv 54 och 55. 
 
Kråsmaska: Görs över 3 m. Fm i fmb i indikerad m, virka sedan runt själva m från 
toppen och neråt (hst, 3 st). Hö nästa m, fm i fmb i nästa m. 
 
 
Tips: när man gör startstjärnmaskan, är “ögat” som skapas av 1-lmb endast till för att 
skapa den första stjärnmaskan. Den finns inte i följande maskor på varvet. 
För mer detaljerade instruktionsfoton, se varv 50 och 51.  
 
54. *Kortsida: [startstjärnmaska] Börja med en stående hst i hörnets 2-lmb i slutet av 
valfri långsida, 1 lm för att skapa ett “öga”, stick in virknålen i ögat, omslag och dra 
igenom en ögla, upprepa i botten av hst, i hörnets 2-lmb, och i följande 2 m.  
Du har nu 6 öglor på virknålen, omslag och dra igenom alla 6 öglorna. 
1 lm för att stänga m och forma “ögat” på stjärnan. [B1] 
 
(Stick in virknålen i “ögat” på föregående stjärnmaska och dra igenom en ögla, 
upprepa i den senaste “strålen” av stjärnan, i samma m på V53 som ”strålen” på den 
föregående stjärnan slutade i, och i följande 2 m, [6 öglor på virknålen], omslag och dra 
igenom alla 6 öglorna, 1 lm för att stänga m) 59 gånger, [sista öglan på den sista 
stjärnan hamnar i hörnets 2-lmb], i hörnets 2-lmb (hst, 1 lm) sätt markör i 1-lmb.  
  
Långsida: gör en startstjärnmaska som börjar i hörnets 2-lmb, gör ytterligare 67 
stjärnmaskor [sista öglan på den sista stjärnan hamnar i hörnets 2-lmb], i hörnets 2-
lmb (hst, 1 lm) sätt markör i 1-lmb. *[B2] 
 
Tips: varje hörn består av 1 hst, 1-lmb och den hst som är del av startsjärnmaskan, sätt 
maskmarkör i 1-lmb.  
Upprepa från * till * två gånger. 
Slut med sm i stående hst. 
Maskantal: Kortsida: 60 stjärnmaskor, plus hörn med hst, 1-lmb. 
Långsida: 68 stjärnmaskor, plus hörn med hst, 1-lmb. 
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55. Stjärnmaska forts. 1 lm, VÄND, avigsidan vänd mot dig.  
Långsida: * i 1-lmbhörn (hst, 2 lm, hst), hö hst, 2 hst i ”ögat” på följande 68 stjärnm, hö sista hst, 
[B1] 
Kortsida: i 1-lmbhörn (hst, 2 lm, hst), hö hst, 2 hst i ”ögat” på följande 60 stjärnm, hö sista hst. 
*[B2] 
Upprepa från * till * två gånger. 
Slut i första hst, klipp av garnet och fast ändarna.  
Maskantal: Kortsida: 122 hst, plus 1 2-lmbhörn.  
Långsida: 138 hst, plus 1 2-lmbhörn. 

 
 
Vänd på din virkning så du har rätsidan mot dig. 
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Tips: kom ihåg att eftersom du nu har baksidan av maskorna mot dig, så kommer den 
ögla du ska virka i efter maskan och inte före. 
56. Börja med en stående st i sista m på valfri kortsida, [B1] 
Långsida:* i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), st i följande 138 m, [B2] 
Kortsida: i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st) st i följande 122 m. *[B3] 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista st. 
Slut med sm i stående st. 
Maskantal: Långsida: 142 st, plus 1 2-lmbhörn. 
Kortsida: 126 st, plus 1 2-lmbhörn.  

 
57. 3 lm [räknas som st] [B1], st i följande 2 m. 
Långsida: *i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), hö nästa st, st i följande 141 m,  
 
Kortsida: i 2-lmbhörn (2 st, 2 lm, 2 st), hö nästa st, st i följande 125 m. *[B2,3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista 3 st. 
Slut i 3:e lm, klipp av garnet och fäst ändarna. 
Maskantal: Långsida: 145 st, plus 1 2-lmbhörn. 
Kortsida: 129 st, plus 1 2-lmbhörn.  
 

58. Börja med en stående fm i sista m på valfri långsida, [B1] 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), fm i följande 13 m,  
(hö följande 3 m, i nästa m ((2dst tills, 1 lm) 4 gånger, 2dst tills), hö följande 3 m, fm i 
följande 25 m) 3 gånger,  
hö följande 3 m, i nästa m ((2dst tills, 1 lm) 4 gånger, 2dst tills) [B2], hö följande 3 m, fm i 
följande 13 m,  
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Långsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), fm i följande 11 m,  
(hö följande 3 m, i nästa m ((2dst tills, 1 lm) 4 gånger, 2dst tills), hö följande 3 m, fm i 
följande 22 m) 4 gånger, hö följande 3 m, i nästa m ((2dst tills, 1 lm) 4 gånger, 2dst tills), 
hö följande 3 m, fm i följande 11 m. *[B3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista fm. 
Slut i stående fm, klipp av garnet och fast ändarna. 
Maskantal:  
Kortsida: 103 fm, 4 ”solstrålar” bestående av 5 2dst tills och 4 1-lmb i varje, 1 2-lmbhörn 
Långsida: 112 fm, 5 ”solstrålar” bestående av 5 2dst tills och 4 1-lmb i varje, 1 2-lmbhörn. 

 
59. Börja med en stående fm i sista m på valfri långsida.[B1] 
 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), fm i följande 12 m,  
(hö följande 2 m, (RFst runt nästa m, 4 st i nästa 1-lmb) 4 gånger,  
RFst runt nästa m, hö följande 2 m, fm i följande 21 m) 3 gånger,  
hö följande 2 m, (RFst runt nästa m, 4 st i nästa 1-lmb) 4 gånger,  
RFst runt nästa m, hö följande 2 m, fm i följande 12 m, [B2] 
 
långsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), fm i följande 10 m, (hö följande 2 m, (RFst runt nästa 
m, 4 st i nästa 1-lmb) 4 gånger, RFst runt nästa m, hö följande 2 m, fm i följande 18 m) 4 
gånger,  
hö följande 2 m, (RFst runt nästa m, 4 st i nästa 1-lmb) 4 gånger, RFst runt nästa m, hö 
följande 2 m, fm i följande 10 m. *[B3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista fm. 
Slut med sm i stående fm.  
Maskantal:  
Kortsida: 89 fm, 4 ”solstrålar” bestående av 16 st och 5 RFst i varje, 1 2-lmbhörn 
Långsida: 94 fm, 5 ”solstrålar” bestående av 16 st och 5 RFst i varje, 1 2-lmbhörn. 
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60. 1 lm och fm i samma m[B1], fm i nästa m, 
 
*Kortsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), fm i följande 13 m,  
((fm i fmb i nästa m, (RFhst, 3 RFst) runt samma m, hö nästa m, fm i fmb i nästa m) 
[bildar en kråsm] 7 gånger, fm i följande 21 m) 3 gånger,  
(fm i fmb i nästa m, (RFhst, 3 RFst) runt samma m, hö nästa m, fm i fmb i nästa m) 
[bildar en kråsm] 7 gånger, fm i följande 13 m, [B2] 
 
Långsida: i 2-lmbhörn (fm, 2 lm, fm), fm i följande 11 m,  
((fm i fmb i nästa m, (RFhst, 3 RFst) runt samma m, hö nästa m, fm i fmb i nästa m) 
[bildar en kråsm] 7 gånger, fm i följande 18 m) 4 gånger,  
((fm i fmb i nästa m, (RFhst, 3 RFst) runt samma m, hö nästa m, fm i fmb i nästa m) 
[bildar en kråsm] 7 gånger, fm i följande 11 m. *[B3] 
 
Upprepa från * till * två gånger, förutom sista 2 fm. 
Slut i första fm, klipp av garnet och fäst ändarna. 
Maskantal:  
Kortsida: 91 fm, 4 ”solstrålar” med 7 kråsm i varje, 1 2-lmbhörn. 
Långsida: 96 fm, 5 ”solstrålar” med 7 kråsm i varje, 1 2-lmbhörn. 
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Slut del 4  
 
Ungefärlig storlek: 
Double Knitting, virknål 4 mm:  
Kortsida: 86,5 cm 
Långsida: 104 cm 
 
Aran, virknål 5,5 mm:  
Kortsida: 104 cm 
Långsida: 117 cm 
 


