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Sida 1 

Daisy rutan 
Garn: Scheepjes Soft Fun Aquarel 
Virknål: 4 mm 
Storlek: 16 cm 
Virktermer   
lm – luftmaskor   
lmb – luftmaskbåge 
st – stolpe   
sm – smygmaska  
m – maska 
bmb – bakre maskbågen  
hö – hoppa över  
reldst fr – reliefdubbelstolpe framifrån  
 relst fr – reliefstolpe framifrån  

Bra att veta  
- Första stolpen på varvet utgörs av 3 lm, om inget annat anges. 
- Varven avslutas med en sm i 3:e lm av de initiala 3, om inget annat anges. 
- Siffror inom () anger antal m på det varvet. 
- Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut, om inget annat anges. 
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Sida 2 

Mönster 

1. 12 st i en magisk cirkel. Avsluta med en sm i första m. (12 st) 
2. * 2 st i varje m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (24 st) 
3. Virkas i bmb, 1 st, *3 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 3 lm 
och en sm i första m. (12 st, 12 lmb) 
4. Sm till lmb, *3 st om lmb, 3 st om nästa lmb, 2 lm, (1 st, 5 lm, 1 st) i nästa lmb, 2 lm*, 
upprepa *-* varvet runt. Avsluta med sm i första m. (35 st, 4 5-lmb, 8 2-lmb) 
5. *3 st, reldst fr om st från v 3, 3 st, 2 lm, 1 st i nästa st, (2 st, 3 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st i 
nästa st, 2 lm, 3 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med sm i första m. (48 st, 4 reldst fr, 4 3-
lmb, 8 2-lmb) 
6. *3 st, relst fr om reldst från fg varv, 3 st, 2 lm, 3 st, (1 st, 3 lm, 1 st) i hörn-lmb, 3 st, 2 lm*, 
upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (56 st, 4 relst fr, 4 3-lmb, 8 2-lmb) 
7. *3 st, relst fr om relst från fg varv, 3 st, 2 lm, 4 st, (2 st, 3 lm, 2 st) i hörn-lmb, 4 st, 2 lm*, 
upprepa *-* varvet ut. Avsluta med sm i första m. (72 st, 4 relst fr, 4 3-lmb, 8 2-lmb) 
8. 3 st, relst fr om relst från fg varv, 3 st, 2 st om lmb, 6 st, (2 st, 3 lm, 2 st) i hörn-lmb, 6 st, 2 
st i lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (104 st, 4 relst fr, 4 3-lmb) 

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 


