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Sida 1 

50 shades of Whirl 
Garn: 1 nystan Scheepjes Whirl, färg 
780 Key Lime Pi 
Virknål: 3,5 mm 
Storlek: ca 72*72 cm efter blockning 

Bra att veta 

• Instruktioner inom *-* upprepas 
varvet ut om inget annat anges. 

• Första st på varvet utgörs av 3 
lm om det inte är den första st 
där flera st virkas ihop, då 
består den av 2 lm. 

• Varje varv avslutas med en sm i 
första m/i toppen av st tills, om 
inget annat anges. 

• Siffror inom () i slutet av varvet 
anger antal maskor på varvet. 

• Under ihopvirkning står instruktioner  
som ska göras på motsatt ruta med kursiv stil. 
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Sida 2 

Virktermer 

m – maska 
lm – luftmaska 
lmb – luftmaskbåge 
hö – hoppa över 
fm – fast maska 
hst – halvstolpe 
st – stolpe 
stgr - stolpgrupp 
sm - smygmaska 
fg - föregående 
relst fr – reliefstolpe framifrån 
relst b – reliefstolpe bakifrån 
relfm fr – relief fast maska framifrån 
2 st i 1 - 2 st i samma m 
3 st tills – 3 stolpar virkas ihop (två varianter i mönstret, antingen virkas de över 3 maskor 
eller om en lmb) 
2 st tills – 2 st virkas ihop 
pic - picot (görs i detta mönstret med 3 lm, sm i första lm) 

 

 

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. 
Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har 
alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina 
pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret 
på min blogg annavirkpanna.com där alla mina 
mönster finns – gratis. 
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Sida 3 

Mönster 50 shades of Whirl 

Första rutan 
1. 12 st i en magisk cirkel. (12 st) 
2. 2 st i varje maska varvet ut. (24 st) 
3. *3 st tills, 5 lm*, upprepa *-* varvet ut. (8 stgr, 8 lmb) 
4. Sm till lmb, *(3 st tills, 4 lm, 3 st tills) om lmb (=hörn), 5 lm, 3 st tills om nästa lmb, 5 lm*, 
upprepa *-* varvet ut. (4 hörn, 4 stgr, 8 lmb) 
5. Sm till lmb, *(3 st tills, 4 lm, 3 st tills) om lmb, 2 lm, 4 st om lmb, 1 relst fr om de 4 st tills 
från fg varv, 4 st om lmb, 2 lm*, upprepa *-* varvet ut. (4 hörn, 8 lmb, 32 st, 4 relst fr) 
6. Sm till lmb, *(3 st tills, 4 lm, 3 st tills) om lmb, 1 lm, 2 st i lmb, 4 relst b, 1 relst fr om relst fr 
på fg varv, 4 relst b, 2 st i lmb, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut. (4 hörn, 8 lmb, 16 st, 32 relst b, 
4 relst fr) 
7. Sm till lmb, *(3 st tills, 4 lm, 3 st tills) om lmb, 1 st i lmb, 6 relst b, 1 relst fr om relst från fg 
varv, 6 relst b, 1 st i lmb*, upprepa *-* varvet ut. (4 hörn, 4 st, 48 relst b, 4 relst fr) 
8. Sm till lmb, *(3 st tills, 4 lm, 3 st tills) om lmb, 1 st i toppen av de 3 st tills från fg varv, 1 st 
mellan de 3 st tills och nästa st, 7 relst b, 1 relst fr om relst från fg varv, 7 relst b, 1 st mellan 
st och de 3 st tills, 1 st i toppen av de 3 st tills från fg varv*, upprepa *-* varvet ut. (4 hörn, 
16 st, 56 relst b, 4 relst fr) 
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Sida 4 

Ihopvirkning (se bilder nedan) 

Ruta 2 virkas till och med varv 7. På varv 8 virkas 2 sidor, när du kommer fram till sista 
hörnet på andra sidan virkas det så här: 

(3 st tills, 2 lm, 1 sm i hörn-lmb på första rutan, 2 lm, 3 st tills) om hörn-lmb, 1 st i toppen av 
de 3 st tills från fg varv, 1 st mellan de 3 st tills och nästa st, 1 lm, 1 sm mellan de 3 st tills och 
st i lmb, 1 lm, 7 relst b, 1 relst fr om relst från fg varv, 1 lm, 1 sm i relst fr, 1 lm, 7 relst b, 1 st 
mellan st och de 3 st tills, 1 lm, 1 sm mellan de 3 st tills och st i lmb, 1 lm, 1 st i toppen av de 
3 st tills från fg varv, (3 st tills, 2 lm, 1 sm i hörn-lmb, 2 lm, 3 st tills) om hörn-lmb. Fortsätt 
med det vanliga mönstret på sista sidan. 

Ruta 3 virkas till och med varv 7. På varv 8 virkas ena sidan ihop med ruta 1 (på samma sätt 
som när ruta 1 och 2 virkades ihop). 

Fortsätt likadant med alla rutor. Vissa rutor virkas ihop med mer än en ruta. Gör bara 
likadant på alla sidor som virkas ihop. 

Ruta 5 virkas ihop med tre andra rutor. Ruta 3, 1 och 2. När du kommer till hörnet där alla 
ska virkas ihop gör du så här: 

(3 st tills, 2 lm, 1 sm i hörn-lmb på närmaste rutan, 1 lm, 1 sm i nästa rutas hörn-lmb, 1 lm, 1 
sm i hörn-lmb på sista rutan, 2 lm, 3 st tills) om hörn-lmb. Fortsätt sedan varvet runt enligt 
det vanliga mönstret. 
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Sida 5 

När alla rutor är ihopvirkade rekommenderar jag att 
du spänner upp arbetet på blockning, för att det ska 
bli enklare att göra kanten. 

Kant 

Börja i hörnet på den allra första rutan. 

1. (3 st tills, 3 lm, 3 st tills) i hörn-lmb, *1 relst fr om 
de 3 st tills på rutan, 9 relst b, 1 relst fr om relst på 
rutan, 9 relst b, 1 relst fr om de 3 st tills på rutan, 3 st 
tills om lmb, 1 lm, 3 st tills om nästa lmb*, upprepa *-
* till nästa hörn. Fortsätt likadant varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första st tills. 
2. Sm till hörn-lmb, (3 st tills, 3 lm, 3 st tills) i hörn-lmb, *1 relst fr om de 3 st tills från fg varv, 
10 relst b, 1 relst fr om relst från fg varv, 10 relst b, 1 relst fr om de 3 st tills från fg varv*. 
Upprepa *-* till nästa hörn. Fortsätt likadant varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första 
st tills. 
3. Sm till hörn-lmb, (3 st, pic, 3 st) i hörn-lmb, *1 fm i relst fr, 6 lm, hö 4 m, 1 fm, 6 lm, hö 4 
m, 1 fm, 1 pic, hö relst fr, 1 fm, 6 lm, hö 4 m, 1 fm, 6 lm, hö 4 m, 1 fm, pic, 1 fm*. Upprepa *-
* till nästa hörn. På sista upprepningen per sida görs inte pic och sista fm. Fortsätt likadant 
varvet ut. Avsluta med en sm i toppen av första st. 

Klipp av garnet och fäst alla trådar. Fukta och spänn 
upp på blockning så mönstret kan komma till sin rätt. 

Har du några frågor eller hittar något som inte 
stämmer kontakta mig på annavirkpanna@gmail.com. 

Gå gärna med i min Facebook-grupp, AnnaVirkpanna's 
Hook Up, där alla är välkomna att dela bilder på alster 
ni har gjort från mina mönster, ställa frågor ang 
mönster osv. 

Glöm inte tagga dina bilder på sociala medier med 
#annavirkpanna, så jag med får se dina fina alster. 

<3 Anna 


