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Maskor 

● lm luftmaska 
● fm fast maska 
● sm smygmaska 
● m maskor 

 
Garn 
Du hittar vilka färger du ska använda i färgtabellen. 
 
Tips och trix 

● Om du tycker det är svårt att hålla reda på raderna (till exempel vilka rader som 
avdelaren ska virkas på) kan du ta en bit garn i kontrasterande färg och sy in 
horisontellt på den översta och understa raden. Ta bort kontrastgarnet när du är klar. 

● Denna vecka kommer vi inte brodera någonting. Vi kommer istället förbereda inför 
det stora ryggmotivet. Sätt igång din TV, för detta är perfekt TV-virkning! 

● De lila radsiffrorna visar vilken rad som är vilken om man räknar raderna kontinuerligt 
under hela CALen. 

 
Storlek på virknål: 4,5 mm (alternativt 4,0 mm) 
 
Masktäthet: 19 fm x 19 rader = 10 cm 
 
Mönster 
Ta bort markören från förra veckan. 1 lm, vänd. 
Raderna 1-56 59 fm, 1 lm, vänd. 
Rad 57 59 m, placera en markör i den sista maskan. 
 
Avgränsande del 



Notera följande: Det är viktigt att du räknar raderna noga eftersom du kommer brodera det 
stora ryggmotivet mellan den separerande delen från förra veckan och den från denna 
veckan. Om du är osäker på att du räknat rätt kan du välja att virka den avgränsaren vecka 8 
efter att du broderat färdigt ryggmotivet. 
 
Den avgränsande delen virkas på raderna 1-7 (raderna 96-102). Använd färg A och en 4 
mm virknål om du brukar virka lösa luftmaskor. Byt till en större virknål när du virkar 
avgränsaren om din sjal drar ihop sig eller blir konkav i kanterna. 
 
Avgränsare rad 1 Håll garnet på virkningens avigsida. Nedtag framifrån mellan maska 3 
och 4 i rad 5. Dra upp en ögla, nedtag mellan maska 4 och 5 i rad 4, dra upp en ögla, dra 
garnet genom öglan på virknålen (en sm är virkad). Dra upp en ögla mellan maska 5 och 6 i 
rad 3, gör en sm, dra upp en ögla mellan maska 6 och 7 i rad 2, gör en sm. Dra upp en ögla 
mellan maska 7 och 8 i rad 1, gör en sm. Du har nu virkat den första diagonala linjen. 
 
Dra upp en ögla mellan maska 8 och 9 i rad 2, gör en sm. Dra upp en ögla mellan maska 9 
och 10 i rad 3, gör en sm. Dra upp en ögla mellan maska 10 och 11 i rad 4, gör en sm. Dra 
upp en ögla mellan maska 11 och 12 i rad 5, gör en sm, dra upp en ögla mellan maska 12 
och 13 i rad 6, gör en sm. 
 
Fortsätt virka diagonala linjer med sm. Varje upprepning består av 10 smygmaskor, 5 snett 
upp och 5 snett ner. Avsluta genom att virka en sm över den fjärde sista fm i rad 3. Detta 
innebär att den sista diagonala linjen består av 4 sm istället för 5. Klipp av garnet. 
 
Avgränsare rad 2 Dra upp en ögla mellan maska 3 och 4 i rad 2, dra upp en ögla mellan 
maska 4 och 5 i rad 3, gör en sm, dra upp en ögla mellan maska 5 och 6 i rad 4, gör en sm 
(virka över smygmaskan på den andra linjen!), dra upp en ögla mellan maska 6 och 7 i rad 
5, gör en sm, dra upp en ögla mellan maska 7 och 8 i rad 6, gör en sm. 
 
Dra upp en ögla mellan maska 8 och 9 i rad 5, gör en sm. Dra upp en ögla mellan maska 9 
och 10 i rad 4, gör en sm. Dra upp en ögla mellan maska 10 och 11 rad 3, gör en sm (virka 
över sm på den andra linjen!) Dra upp en ögla mellan maska 11 och 12 i rad 2, gör en sm, 
dra upp en ögla mellan maska 12 och 13 i rad 1, gör en sm. 
 
Fortsätt virka diagonala linjer med sm. Varje upprepning består av 10 smygmaskor, 5 snett 
upp och 5 snett ner. Avsluta genom att virka en sm över den fjärde sista fm i rad 5. Detta 
innebär att den sista diagonala linjen består av 4 sm istället för 5. Klipp av garnet. 
 
Valfritt, men rekommenderat: Ta en bit garn i kontrasterande färg och sy in mellan raderna 
7 och 8 (raderna 102/103). 
 
För att förtydliga: denna vecka har du virkat 57 rader till ryggmotivet. Avdelaren virkas på 
raderna  1-7 (96-102). Du kommer senare brodera den första halvan av ryggmotivet på 
raderna 8-57 (103-152). 
 
Färgtabell 
Garn         Stone washed   Catona (25 gr) 
Förkortningar       SW                    A      B       C      D      E       F       G       H       I       J 



Pastel         801                    264   414   403   402   212   406   172    179   409   408 
Jewel                     802                    258   130   411    401   412   391  128    400   396   394 
Rainbow                803                   115    281   208   280   205   146   201    282   114   222 
Danish mermaid   805                   130    392   512   205   513   389   241    253   397   509 
Färger i mönstret + 
 
Avgränsardiagram 


