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Garn:	Scheepjes	Soft	Fun	och	Soft	Fun	Aquarel	från	Favoritgarner.se	
Garnåtgång:	7	nystan	Soft	Fun	färg:	2622,	2	nystan	vardera	av	Soft	Fun	Aquarel	färg:	801,	805,	
811,	1	nystan	vardera	av	Soft	Fun	Aquarel	färg:	802,	803,	804,	806,	807,	808,	809,	810	
Virknål:	4	mm	
Storlek	på	en	pentagon:	ca	17	cm	
Storlek	på	en	romb:	ca	20*10	cm	
Storlek	på	filt:	ca	115*130	cm	

Virktermer	
*	lm	–	luftmaska	
*	lmb	-	luftmaskbåge	
*	sm	–	smygmaska	
*	dst	–	dubbelstolpe	
*	st	–	stolpe	
*	hst	–	halvstolpe	
*	stgr	–	stolpgrupp	
*	2	el	3	st/fm	tills	-	2	eller	3	st/fm	virkas	ihop	
*	2i1	-	2	st	i	samma	m	(ökning)	
*	fg	–	föregående	
*	hö	–	hoppa	över	
*	bmb	–	bakre	maskbågen	
*	relst/relhst	bak	–	reliefstolpe/reliefhalvstolpe	bakifrån	
*	relst/relhst	fram	–	reliefstolpe/reliefhalvstolpe	framifrån	

Specialmaskor	
*	rel3dst	fram	–	3	dubbel	(3	omslag	på	virknålen)	reliefstolpe	framifrån.	
*	pop	–	popcorn,	5	st	i	samma	m,	ta	av	garn	från	virknål,	för	in	virknål	framifrån	mellan	st	1	och	st	
2,	ta	på	öglan	på	virknålen,	dra	igenom,	lås	med	en	lm.	
*	2	fm	ihop	–	i	detta	mönster	virkas	detta	som	en	osynlig	minskning.	Se	bildförklaring	på	sid	3.	Ta	
inte	fel	på	denna	och	2	fm	tills,	som	också	används	i	detta	mönster.	
*	relpop	fram	–	reliefpopcorn	framifrån	om	reliefmaskan	från	fg	varv.	Se	förklaring	på	sid	4.	
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Bra	att	veta	
-	Första	st	på	varvet	utgörs	av	3	lm.	
-	Varje	varv	avslutas	med	en	sm	i	första	m/i	toppen	av	st	tills,	om	inget	annat	anges.	
-	Instruktioner	inom	*-*	upprepas	varvet	ut,	om	inget	annat	anges.	
-	Hörn	på	pentagon	v	6	och	v	7:	(2	lm	+	2	st	tills	+	2	lm	+	3	st	tills)	om	lmb,	(skrivs	som	hörn	i	
mönstret).	
-	Hörn	på	romb:	(4	dst	+	6	lm	+	4	dst)	om	lmb,	(skrivs	som	hörn	i	mönstret).	

	
2	fm	ihop	(osynlig	minskning)	
	
Bild	1:	Nålarna	visar	vilka	två	maskor	som	ska	virkas	ihop.	
Bild	2:	Tag	virknålen	genom	de	främre	maskbågarna	på	båda	maskorna.	
Bild	3:	Garnet	om	virknålen	och	dra	genom	båda	maskbågarna.	

	 	 	

	 	 	

Bild	4:	Nu	har	du	två	öglor	på	virknålen.	
Bild	5:	Nytt	omtag	med	garnet	och	dra	genom	båda	öglorna.	
Bild	6.	Osynlig	minskning	klar.	(Denna	minskningen	använder	man	framför	allt	på	amigurumis	men	
kan	vara	bra	till	andra	projekt	med).	
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Reliefpopcorn	framifrån	(relpop	fram)	

Det	är	egentligen	inte	så	krångligt	som	det	kan	låta	med	ett	reliefpopcorn	framifrån.	Jag	vet	inte	
ens	om	maskan	finns	;)	om	inte	annat	så	finns	den	nu.	
	
Ett	reliefpopcorn	gör	du	runt	om	en	befintlig	reliefmaska.	Eftersom	reliefmaskan	ligger	ovanpå	de	
vanliga	maskorna	så	tar	du	virknålen	från	höger,	under	den	befintliga	reliefmaskan	och	sen	ut	på	
vänstersidan.		
	
Ett	reliefpopcorn	består	av	5	stolpar	som	du	gör	runt	om	den	befintliga	reliefmaskan.	Det	kan	se	
lite	konstigt	ut	när	bara	de	5	stolparna	är	gjorda	men	det	rättar	till	sig.	Du	avslutar	reliefpopcornet	
precis	som	ett	vanligt	popcorn.	Dvs	när	de	5	stolparna	är	gjorda	så	tar	du	bort	öglan	från	virknålen.	
För	in	virknålen	framifrån	mellan	stolpe	1	och	stolpe	2,	sätt	tillbaka	öglan	på	virknålen,	dra	genom	
och	lås	popcornet	med	en	lm.		
	
TADA	nu	har	du	ett	reliefpopcorn.	
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Pentagon		

Gör	3	st	utav	de	färger	du	har	1	nystan	av	och	4	st	utav	de	färger	du	har	2	nystan	av.	

Lägg	upp	5	lm,	slut	till	en	cirkel	med	en	sm	i	första	lm.	
1.	15	st	om	cirkeln.	
2.	*2i1*.	
3.	2	lm+2	st	tills,	4	lm,	*3	st	tills,	4	lm*.	
4.	Sm	till	lmb,	(2	lm	+	2	st	tills	+	3	lm	+	3	st	tills)	om	lmb,	4	lm,	*3	st	tills	om	nästa	lmb,	4	lm,	(3	st	
tills	+	3	lm	+	3	st	tills)	om	nästa	lmb,	4	lm*.	
5.	Sm	till	lmb,	(2	lm	+	2	st	tills	+	3	lm	+	3	st	tills)	om	lmb,	*1	lm,	4	st	om	nästa	lmb,	1	relst	fram	om	
de	3	st	tills	från	fg	varv,	4	st	om	nästa	lmb,	1	lm,	(3	st	tills	+	3	lm	+	3	st	tills)	om	nästa	lmb*.	
6.	Sm	till	lmb,	*hörn,	2	lm,	4	relst	bak,	relst	fr	om	relst	från	fg	varv,	4	relst	bak,	2	lm*.	
7.	Sm	till	lmb,	*hörn,	1	lm,	2	st	om	lmb,	4	relst	bak,	1	relst	fram,	4	relst	bak,	2	st	om	lmb,	1	lm*.	

Klipp	av	garnet	och	fäst	trådarna.	
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Romb	

Gör	13	st	med	beige.	

Lägg	upp	5	lm,	slut	till	en	cirkel	med	en	sm	i	första	lm.	
1.	2	lm	+	2	st	tills(=	3	st	tills),	3	lm,	*3	st	tills,	3	lm*,	upprepa	*-*	4	ggr.	
2.	Sm	till	lmb,	2	lm	+	2	st	tills,	1	lm,	hörn,	1	lm,	3	st	tills	om	nästa	lmb,	3	lm,	3	st	tills	om	nästa	lmb,	
1	lm,	hörn,	1	lm,	3	st	tills	om	nästa	lmb,	3	lm.	
3.	Sm	till	lmb,	*1	st,	4	relst	bak,	hörn,	4	relst	bak,	1	st,	1	relhst	fram	om	de	3	st	tills,	(2	hst	+	3	lm	+	2	
hst)	om	nästa	lmb,	1	relhst	fram	om	de	3	st	tills,	1	st,	4	relst	bak,	hörn,	4	relst	bak,	1	st,	1	relhst	om	
de	3	st	tills,	(2	hst	+	3	lm	+	2	hst)	om	nästa	lmb,		relhst	fram	om	de	3	st	tills.	
4.	*	9	relst	bak,	hörn,	9	relst	bak,	1	relhst	fram,	2	relhst	bak,	(2	hst	+	3	lm	+	2	hst)	om	nästa	lmb,	2	
relhst	bak,	1	relhst	fram*,	upprepa	*-*	1	gång.	

Klipp	av	garnet	och	fäst	trådarna.	
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Montering	

Lägg	ut	dina	pentagoner	och	romber	enligt	
schemat	(se	bild	till	höger),	ordna	dem	
färgmässigt	som	du	vill	ha	dem.	Du	kommer	
börja	med	att	virka	ihop	varje	romb	med	6	
pentagoner.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Se	till	att	du	har	romben	mot	dig	när	du	ska	börja	
virka	ihop.	Du	kommer	börja	i	mitten	på	en	sida	
på	romben.	Pentagon	och	romb	ska	ha	
baksidorna	mot	varandra.	Du	ska	virka	ihop	i	de	
bakre	maskbågarna	–	bmb.	Se	bilden	till	vänster.	

	

Virka	ihop	med	beige.	
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- Pentagon	1	(jeansblå):	I	hörnet	virkas	1	fm	om	
båda	lmb	(pentagon	och	romb).	Fortsätt	sedan	
virka	ihop	med	1	fm	i	de	bmb	(bakre	maskbågarna)	
fram	till	nästa	hörn	på	pentagonen,	1	fm	om	båda	
lmb.	

- Pentagon	2	(gul):	Ta	nästa	pentagon,	virka	2	fm	
om	båda	lmb	(pentagon	och	romb).	

- Pentagon	3	(lila):	Ta	nästa	pentagon,	virka	1	fm	
om	båda	lmb	(pentagon	och	romb).	Fortsätt	sedan	
virka	ihop	med	1	fm	i	de	bmb	fram	till	nästa	hörn	
på	pentagonen,	1	fm	om	båda	lmb.	

- Pentagon	4	(turkos):	Ta	nästa	pentagon,	virka	1	
fm	om	båda	lmb	(pentagon	och	romb).	Fortsätt	
sedan	virka	ihop	med	1	fm	i	de	bmb	fram	till	nästa	
hörn	på	pentagonen,	1	fm	om	båda	lmb.	

- Pentagon	5	(brun):	Ta	nästa	pentagon,	virka	2	
fm	om	båda	lmb	(pentagon	och	romb).	

- Pentagon	6	(rosa):	I	hörnet	virkas	1	fm	om	båda	
lmb	(pentagon	och	romb).	Fortsätt	sedan	virka	
ihop	med	1	fm	i	de	bmb	(bakre	maskbågarna)	fram	
till	nästa	hörn	på	pentagonen.	1	fm	om	båda	lmb.	
Avsluta	med	en	sm	i	första	m.	
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Nästa	steg	i	ihopvirkningen	är	zick-zack	raderna	med	pentagonerna.	Börja	i	ena	kanten	och	virka	
ihop	med	fm	i	bmb	precis	som	tidigare.	När	du	kommer	fram	till	en	romb	gör	du	en	sm	i	m	på	
romben	så	att	du	kommer	till	pentagonen	på	andra	sidan.		

	

Virka	sedan	ihop	resten	av	filten	på	samma	sätt	så	allt	sitter	ihop.	Fäst	alla	trådarna.	
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Trekant	

Gör	6	st	med	beige.		

Lägg	upp	4	lm,	slut	till	en	cirkel	med	en	sm	i	första	lm.	
1.	3	st	om	cirkeln,	vänd.	
2.	2	st	i	första	m,	1	relst	fram,	2	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
3.	2	st	i	första	m,	1	relst	bak	om	vardera	nästa	3	st,	2	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
4.		1	st,	1	relst	fram	om	vardera	nästa	5	st,	1	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
5.	2	st	i	första	m,	1	relst	bak	om	vardera	nästa	5	st,	2	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
6.	1	st,	1	relst	fram	om	vardera	nästa	7	st,	1	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
7.	2	st	i	första	m,	1	relst	bak	om	vardera	nästa	7	st,	2	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
8.	1	st,	1	relst	fram	om	vardera	nästa	9	st,	1	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
9.	2	st	i	första	m,	1	relst	bak	om	vardera	nästa	9	st,	2	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
10.	1	st,	1	relst	fram	om	vardera	nästa	11	st,	1	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
11.	1	lm,	1	fm	i	varje	m	(13	fm).	

Klipp	av	garnet	och	fäst	trådarna.	

	

Virka	ihop	trekanterna	med	pentagonerna	
på	samma	sätt	som	du	virkat	ihop	tidigare	i	
filten.	Se	till	att	du	har	trekanten	mot	dig	
och	att	de	ligger	avigsida	mot	avigsida.	

Gör	1	fm	i	hexagonens	lmb	och	i	ytterkanten	
på	trekanten.	Fortsätt	sedan	ner	mot	
spetsen	genom	att	göra	fm	i	de	bmb.	I	
spetsen	görs	1	fm	om	både	trekantens	och	
pentagonens	lmb,	sm	i	ihop	virkningen	från	
tidigare,	fm	om	samma	lmb	på	trekanten	
och	nästa	pentagons	lmb.	Gör	likadant	längs	
nästa	sida	av	trekanten.	Klipp	av	och	fäst	
trådarna.	
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Solfjäder	

Gör	4	st	i	passande	färger.	

Lägg	upp	4	lm,	slut	till	en	cirkel	med	en	sm	i	första	lm.	
1.	5	st	om	cirkeln,	vänd.	
2.	2	st	i	samma	m,	3	relst	fr,	2	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
3.	2	st	i	samma	m,	2	st	i	varje	m,	2	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
4.	2	st	i	samma	m,	1	relst	fr	om	vardera	nästa	12	st,	2	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
5.	2	st	i	samma	m,	*1	st	i	nästa	m,	2	st	i	nästa	m*,	upprepa	*-*	varvet	ut,	vänd.	
6.	2	st	i	samma	m,	1	relst	fram	om	vardera	nästa	21	m,	2	st	i	3:e	lm	från	fg	varv,	vänd.	
7.	1	st	i	varje	m,	1	st	i	3:e	lm	från	fg	varv.		

Klipp	av	garnet	och	fäst	trådarna.	

	

Virka	fast	solfjädrarna	på	ytterkanten	
likadant	som	tidigare.	Nåla	gärna	fast	
dem	så	det	blir	jämnt	innan	du	börjar	
virka	ihop,	för	maskantalet	stämmer	inte	
exakt.	

Klipp	av	garnet	och	fäst	trådarna.	
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Kanten	

Virka	kanten	med	beige.	Tittar	du	på	filten	ska	du	börja	uppe	till	vänster,	i	den	första	hexagonen	av	
de	två	i	hörnet.	Börja	i	maskan	efter	hörn	lmb	och	den	dolda	m.	

1.	1	fm	i	varje	m	och	lm	förutom:	
*	I	lmb	i	hörnen	på	pentagonerna	virkas	1	fm,	2	lm,	1	fm.	
*	I	lmb	på	romberna	virkas	2	fm.	
*	I	dalarna	där	pentagon	möter	pentagon	virkas	3	fm	tills	(sista	lmb,	ihop	virkningen	och	första	lmb	
på	nästa	pentagon	virkas	ihop).	
*	Där	romb	möter	pentagon	virkas	2	fm	tills	(en	i	varje	lmb).	

2.	1	lm,	1	fm	i	samma	m,	1	fm	i	varje	m	förutom:	
*	I	de	3	nedersta	m	i	dalarna	mellan	2	hörnpentagoner	virkas	3	st	tills.	
*	I	de	2	sista	m	innan	dalen	mellan	romb	och	pentagon	virkas	2	st	ihop,	i	de	2	m	efter	dalen	virkas	
även	där	2	st	ihop.	

3.	1	lm,	1	fm	i	samma	m,	1	fm	i	varje	m	förutom:	
*	I	de	3	nedersta	m	i	dalarna	mellan	2	hörnpentagoner	virkas	3	st	tills.	
*	Mellan	pentagon	och	romb	ska	det	i	de	3	mittersta	m	virkas	3	st	tills,	i	m	innan	och	m	efter	dessa	
virkas	1	hst.	
*	På	romberna	virkas	1	reldst	fram	om	de	två	tidigare	relst.	
*	Vid	trekanterna	virkas	1	reldst	fram	om	ihop	virkningen	mellan	trekanterna	och	pentagonerna,	
15	fm	på	trekanterna	mellan	reliefdubbelstolparna.	

4.	1	lm,	1	fm	i	samma	m,	1	fm	i	varje	m	förutom:	
*	1	reldst	fram	om	varje	relst	på	pentagonerna.	
*	I	dalen	mellan	hörn-pentagonerna	virkas	1	rel3dst	fram	om	sista	m	på	ihop	virkningen.	
*	1	reldst	fram	om	sista	m	på	ihop	virkningen	mellan	pentagonerna.	
*	Mellan	pentagoner	och	solfjädrar	virkas	1	fm	i	lmb	på	pentagonen.	
*	1	fm	i	lmb	på	romben	mellan	solfjädrarna.	
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5.	1	lm,	1	fm	i	samma	m,	1	fm	i	varje	m	förutom:		
*	1	relhst	fram	om	varje	reliefmaska	fram.	
*	Vid	trekanterna	på	kortsidorna	virkas	1	relpop	fram	om	relhst	(12	pop	totalt	på	varvet).	
*	När	du	kommer	fram	till	första	solfjädern	på	långsidan	virkar	du	1	fm	genom	både	sista	m	på	
ihop	virkningen	och	första	m	i	solfjädern.		
*	Där	två	solfjädrar	möts	virkar	du	1	fm	genom	sista	m	på	båda	ihop	virkningarna	(och	hö	fm	
mellan	solfjädrarna).	
*	Efter	sista	solfjädern	på	sidan	virkar	du	1	fm	genom	sista	m	i	ihop	virkningen	och	första	m	efter	
solfjädern.	

6.	1	lm,	1	fm	i	samma	m,	1	fm	i	varje	m	förutom:	
*	På	pentagonerna	virkas	1	relhst	fram	om	varje	relhst.		
*	Vid	varje	ihop	virkning	virkas	1	relpop	fram	om	relhst.	
*	I	lmb	i	hörnet	av	pentagonerna	virkas	1	fm	+	1	pop	+	1	fm	(hö	osynliga	m).	
*	Ihop	virkning	mellan	pentagon	och	solfjäder	virkas	1	relpop	fram	om	den	sista	m	i	ihop	
virkningen.	(Missa	inte	första	fm	på	solfjädern	efter	ihop	virkningen).	
*	Över	solfjädern	virkas	*3	fm,	2	fm	ihop*,	hö	sista	m.	(Virka	inte	för	hårt	på	minskningen).	
*	1	relpop	fram	om	ihop	virkningen	mellan	solfjädrarna.		
*	Över	andra	solfjädern:	*3	fm,	nästa	2	ihop*,	hö	sista	fm.	(Virka	inte	för	hårt	på	minskningen).	
*	1	relpop	fram	om	sista	m	på	ihop	virkningen	mellan	solfjäder	och	pentagon.	
*	Trekanterna,	i	maskan	innan	relpop	virkas	1	pop,	1	lm,	1	pop	i	maskan	efter	relpop.	

7.	1	lm,	1	fm	i	samma	m,	1	fm	i	varje	m	förutom:	
*	På	pentagonerna	virkas	1	relpop	fram	om	relhst.	
*	I	dalen	i	hörnet	mellan	2	pentagoner	virkar	du	ihop	maskan	innan	och	maskan	efter	relpop.	
*	I	toppen	på	hörn	på	pentagon	virkas	1	pop	i	maskan	innan	relpop,	2	lm,	1	pop	i	maskan	efter	
relpop.	
*	Mellan	solfjädrarna	virkas	1	pop	i	maskan	innan	relpop,	1	lm,	1	pop	i	maskan	efter	relpop.	
*	På	trekanterna	virkas	1	pop	om	lmb	mellan	2	pop.	

8.	1	lm,	1	fm	i	samma	m,	1	fm	i	varje	m	förutom:		
*	I	dalen	i	hörnet	mellan	2	pentagoner	virkas	de	nedersta	två	m	ihop.	
*	I	hörnet	på	en	pentagon	virkas	2	fm	+	2	lm	+	2	fm.	(Glöm	inte	gömda	m).	
*	Mellan	solfjädrarna	virkas	1	pop	om	lmb.	
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9-11.	1	lm,	1	fm	i	samma	m,	1	fm	i	varje	m	förutom:	
*	I	dalen	i	hörnet	mellan	två	pentagoner	virkas	de	nedersta	två	ihop.	
*	I	hörn-lmb	på	en	pentagon	virkas	1	fm	+	2	lm	+	1	fm.	(Glöm	inte	gömda	m).	

	

		 	

		 	

		 	

	


