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SLÖJDTIPSET
Av Åsa Stentoft, hemslöjdskonsulent i Skåne

SLÖJDTIPSETSLÖJDTIPSET

Varv 3
Vänd arbetet. Virka samman de båda varven med fm genom 
att gör nedtag i bakre maskbågen och den kvarvarande mask-
bågen på föregående varv, avsluta med 1 lm i nästkommande 
maskas färg
Fortsätt virka enligt varv 3, vartannat varv randigt, vartannat 
rutigt. Ränderna är 1 varv höga och rutorna är 7 varv höga. 
Grytlappen är klar när du har 6 rutrader på höjden.

Kant 
Virka en kant i avvikande färg -  ett varv fm från den rutiga 
sidan med nedtag i båda maskbågarna + maskbågen på varvet 
innan. Gör en hank över den mittersta rutans 8 m genom att 
virka 16 m fastmaskuppläggning. Hoppa över 8 m, fortsätt 
virka fm till varvets slut. Fäst alla trådar. 

Fastmaskuppläggning
Ta ner i föregående maskas lodräta ögla, *gör ett omtag och 
dra upp en ögla. Gör ett nytt omtag och maska av de 2 mas-
korna på nålen. Gör nedtag i den vänstra yttre maskbågen* 
upprepa mellan *-* 

Virka en rutig och randig grytlapp i oliksidig dubbelvirkning
Att gör de här grytlapparna kräver lite virkvana. De första två varven ser virkningen konstig 
ut men ge inte upp. Det är inte förrän på tredje varvet som virkningen får sin form. Då är det 
lättare att se mönstret och hitta rätt i maskorna.

Du behöver: virknål 2,5 och bomullsgarn 8/4 i två kontrastfärger. Jag använde ett enfärgat 
garn och ett flamfärgat från Regnbågen. Till en grytlapp går det åt ca 25 gr av var färg.

Virka med två färger
Den färg du inte använder virkas in. Håll 
tråden som du virkar med över pekfingret 
och den andra under fingret. Låt den vilande 
tråden löpa längs virkningens kant. Se till att 
virknålen går under det garn som ska virkas 
in när du hämtar garnet till nästa maska. Vid 
färgbytet görs sista maskan helt klar innan 
trådarna byter plats med varandra. För den 
tråd du virkat med mot dig över den nya 
färgens tråd.

Lägg upp 57 lm (luftmaskor) i färg 1

Varv 1 (den randiga sidan)
Virka 56 fm (fasta maskor) i uppläggningens 
bakre maskbåge med färg 1, virka redan nu 
in garnet för färg 2. Virka 1 lm

Varv 2 (den rutiga sidan)
Vrid arbetet, utan att vända det, så du har 
nederkanten uppåt. Virka fm med nedtag i 
bakre maskbågen och i uppläggningsvarvets 
kvarvarande maskbåge. Virka *8 fm i färg 1 
och 8 fm i färg 2*, upprepa *-* 2ggr, 8 fm färg 
1, 1 lm i nästkommande maskas färg.

Tips
Det kan vara lite knepigt 
att följa mönstret eftersom 
den sidan du virkar är 
vänd från dig. Vänd därför 
på arbetet och titta lite då 
och då. Det kan också vara 
bra att räkna maskorna 
i mönstret från den här 
sidan.

Tänk på att inte sträcka 
det garn som virkas in för 
hårt. Det är lätt att dra 
ihop virkningen. Det gäl-
ler särskilt det enfärgade 
varvet. När varvet är klart 
sträck virkningen något. 
Håller du för löst kan det 
bli noppor av det garn som 
virkas in. Lagom är bäst!

Lycka till! 


