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Sida 1 

Buttercup rutan 
Garn: Scheepjes Soft Fun, färg 2611 och 2601 
Virknål: 4 mm 

Virktermer 
 lm – luftmaskor  
lmb – luftmaskbåge  
st – stolpe  
sm – smygmaska  
m – maska  
bmb – bakre maskbågen  
hö – hoppa över  
fg – föregående  
stgr – stolpgrupp; en grupp av stolpar gjorda 
om en luftmaskbåge eller i en maska. 
kors st – korsade stolpar; hoppa över en maska, gör en stolpe i nästa maska, gå sedan 
tillbaka och gör en stolpe i den överhoppade maskan. 
4 st tills – omslag, nedtag, omslag, dra tillbaka och genom 2 m på virknålen, upprepa i 
samma maska tills du har 4 halva stolpar gjorda, omslag, dra genom alla 5 maskorna på 
nålen. 

Bra att veta  
– Första stolpen på ett varv görs med 3 lm, om inget annat anges. 
– Avsluta varven med en sm i 3:e lm, om inget annat anges. 
– Siffror inom () i slutet på ett varv visar hur många maskor det finns på varvet. 
– Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller det antal ggr som specificerats. 
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Sida 2 

Mönster 

5 lm till en cirkel med en sm i första lm. 

1. 16 st om ringen, avsluta med sm i 3:e lm. (16 st)  
 
2. Sm mellan st, 3 lm+3 st tills (4 st tills) mellan st, 2 lm, 
hö 2 st, *4 st tills MELLAN 2 st, 2 lm, hö 2 st*, upprepa *-* 
varvet ut, avsluta med sm i toppen på de första 4 st tills. 
(8 stgr) 

3. Sm till lmb, *(2 st, 3 lm, 2 st) i mellanrummet, 3 st i 
nästa mellanrum*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med sm 
i första st. (27 st) 
 
4. *2 st, (2 st, 3 lm, 2 st) i hörn-lmb, 2 st, 1 lm, hö 1 m, 4 st tills i nästa m, 1 lm, hö 1 m*, 
upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i första st. 

5. *1 st, 2 kors st, 1 st, (2 st, 3 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 2 kors st, 1 st, 1 lm, gör 1 st i lmb 
EFTER de 4 st tills på fg v, gör sedan 1 st i lmb FÖRE de 4 st tills, 1 lm *, upprepa *-* varvet 
ut, avsluta med en sm i första st. (12 kors st, 32 st) 
 
6. 1 lm, *1 fm mellan st och kors st, 1 fm mellan de kors st, 1 fm mellan kors st och st, 2 fm, 
(2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörn-lmb, hö dolda m, 2 fm, 1 fm mellan st och kors st, 1 fm mellan de 
kors st, 1 fm mellan kors st och st, 1 fm om lmb, 1 fm, 1 fm om nästa lmb*, upprepa *-* 
varvet ut. Avsluta med en sm i första m. 

Tänk på att jag lägger ner väldigt mycket tid på att skapa nya mönster. Jag ber er att inte 
dela pdf:erna utan hänvisa till min blogg annavirkpanna.com där mönster finns att ladda 
ner utan kostnad 

Lägger du upp bilder på sociala medier blir jag glad om du taggar bilderna med 
#annavirkpannadesign. Tack på förhand! Hoppas du får en trevlig virkstund.  

<3 AnnaVirkpanna 

 


