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Virkskola 

 

Förkortningar: 

lm – luftmaska 

sm – smygmaska  

fm – fast maska 

hst – halvstolpe 

st – stolpe 

dst – dubbelstolpe 

mo – mouche 

fm omtag stolpe fr aviga – fast maska med omtag runt stolpen från avigsidan 

v – varv  

mb – maskbåge, den främre är den mot dig och den bakre är den från dig 

 

I de fall du virkar i spiral, utan att vända jobbet,  

får du en rät- och en avigsida: 

 

Räta – den sida du har mot dig medan du virkar.  

 

 

 

Aviga – den sida du har från dig medan du virkar.  

 

 

I de fall du virkar med vändning, ser båda sidor lika ut;  

de får en lätt randig struktur. 
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Så här gör du för att… 

… virka maskor: 
Luftmaska: Gör en ögla på garnet, stick sedan ner nålen i öglan, lägg garnet om nålen och dra 

igenom. Lägg garnet om nålen och dra igenom öglan du har på nålen och du har gjort din första 

luftmaska. När du räknar hur många luftmaskor du gjort, ska du inte räkna öglan som du har på 

nålen, utan bara de v:n som bildats.  
FÖR HÖGER HAND 

    
FÖR VÄNSTER HAND 

    
 

Smygmaska: Stick ner nålen i maskan från förra varvet. Lägg garnet om nålen och dra garnet igenom 

både maskan och öglan på nålen.  
FÖR HÖGER HAND 

   
FÖR VÄNSTER HAND 

   
 

Fast maska: Stick ner nålen i maskan från förra varvet och dra upp en ögla (två öglor på nålen). Lägg 

garnet om nålen och dra igenom båda öglorna.  
FÖR HÖGER HAND 

    
FÖR VÄNSTER HAND 
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Halvstolpe: Lägg garnet om nålen. Stick ner nålen i maskan från förra varvet och dra upp en ögla (tre 

öglor på nålen). Lägg garnet om nålen och dra igenom alla tre öglorna på en gång.  
FÖR HÖGER HAND 

    
FÖR VÄNSTER HAND 

    
 

Stolpe: Lägg garnet om nålen. Stick ner nålen i maskan från förra varvet och dra upp en ögla (tre 

öglor på nålen). Lägg garnet om nålen och dra igenom de två första öglorna. Lägg garnet om nålen på 

nytt och dra igenom de två sista öglorna på nålen.  
FÖR HÖGER HAND 

     
FÖR VÄNSTER HAND 

     
 

Dubbelstolpe: Lägg garnet om nålen två gånger. Stick ner nålen i maskan från förra varvet och dra 

upp en ögla (fyra öglor på nålen). Lägg garnet om nålen och dra igenom de två första öglorna. Lägg 

garnet om nålen ytterligare en gång och dra igenom nästa två öglor. Lägg garnet om nålen en sista 

gång och dra igenom de två sista öglorna.  
FÖR HÖGER HAND 

      
FÖR VÄNSTER HAND 
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Maska i endast en maskbåge: Ibland ska du virka i endast en av de två maskbågarna. Genom att 

virka i endast en maskbåge kan man få en randig struktur, skapa en skarp kant eller göra det möjligt 

att virka fast något i efterhand (mer om detta lite senare i detta avsnitt). Det framgår alltid av 

mönstret när du ska virka i endast en maskbåge. Om det inte står något angivet ska du alltid virka i 

båda maskbågarna. 
 

Virka i den främre maskbågen: stick nålen nerifrån och uppåt genom maskan. Nålen ska komma upp 

mitt i v:et. När maskan är klar syns det inte från rätan att du endast virkat i en maskbåge.   
FÖR HÖGER HAND 

     
FÖR VÄNSTER HAND 

     
 

Virka i den bakre maskbågen: Stick ner nålen genom v:et och bakåt. När du virkat maskan klart blir 

det en synlig maskbåge på rätsidan. 
FÖR HÖGER HAND 

     
FÖR VÄNSTER HAND 
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Mouche: Denna maska används för att få en bubblig struktur. En mouche består av flera halvfärdiga 

stolpar som avslutas i ett och samma omtag. Jag virkar mina moucher oftast med fyra stolpar men 

det går även att virka med fem. Prova dig fram och se vad som passar dig bäst. 
 

Lägg garnet om nålen. Stick ner i maskan från förra varvet och dra upp en ögla (tre öglor på nålen). 

Lägg garnet om nålen och dra igenom de två första öglorna på nålen (den första halvfärdiga stolpen 

är virkad och du har två öglor på nålen). 
 

Gör nu nästa halvfärdiga stolpe på samma sätt. Lägg garnet om nålen. Stick ner i samma maska från 

förra varvet och dra upp ännu en ögla (fyra öglor på nålen). Lägg garnet om nålen och dra igenom de 

två första öglorna på nålen (tre öglor kvar på nålen). 
 

Upprepa ytterligare två eller tre gånger. Fyra halvfärdiga stolpar ger fem öglor på nålen och fem 

halvfärdiga stolpar ger sex öglor på nålen. Avsluta med att lägga garnet om nålen och dra igenom alla 

öglor på nålen på en gång.  
FÖR HÖGER HAND 

      

 
FÖR VÄNSTER HAND 
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Fast maska med omtag runt stolpen från avigsidan: Denna maska kan användas när du vill ha en 

väldigt skarp kant. Jag har använt den när jag har virkat undersidan av glasen. Om maskan känns för 

svår att göra, kan du som alternativ byta ut varvet med stolpar till två varv med fasta maskor som 

ökas sex maskor per varv och sedan endast virka i de bakre maskbågarna istället för att göra omtag 

runt stolparna. Den alternativa kanten blir däremot inte lika skarp som när omtaget görs runt stolpen 

på följande sätt.  
 

Virka först ett varv med stolpar i enlighet med vad som sägs i mönstret. Avsluta varvet med en 

smygmaska i första stolpen. Virka en luftmaska (fortsättningsvis virkar du i spiral utan smygmaskor 

och luftmaskor). Stick nålen från avigsidan runt stolpen från föregående varv och ut på avigsidan. 

Stick allstå inte i maskan som man annars gör. Lägg garnet runt nålen och dra upp en ögla. Avsluta 

maskan som en vanlig fast maska genom att göra ett omtag som du drar igenom båda öglorna på 

nålen. Fortsätt varvet ut att virka fasta maskor RUNT stolpen och inte GENOM stolpmaskan. 
FÖR HÖGER HAND 

      

  
FÖR VÄNSTER HAND 

      

  
 

… börja arbetet: 
Magisk justerbar ring: En magisk justerbar ring kan vara lite knepig att lyckas med i början men 

övning ger färdighet och när du väl lärt dig den kommer du inte vilja göra på något annat sätt. Den 

stora fördelen med att börja arbetet på detta sätt är att det inte uppstår något förargligt hål i mitten 

där du startat.  
 

Lägg garnet i handen med garnändan närmast mot dig. Du kan hålla fast garnänden med hjälp av 

tummen, så går det lättare. Vira garnet två varv runt fingrarna. Lägg det därefter korsvis över 

garnänden och fixera med tummen. 

Stick nålen genom de virade ringarna ovanför det korslagda garnet. Dra upp en ögla. Gör därefter en 

luftmaska i öglan (detta räknas INTE som någon maska). 
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Nu virkas de maskor som ska virkas enligt mönsterbeskrivningen i ringen. Stick ner nålen i ringen och 

gör omtaget runt båda öglorna och den lösa garnänden.  

 

När maskorna är klara drar du lite i garnänden och ser vilken av de två ringarna som krymper, sluta 

dra i denna ände. Dra nu istället i den ring som krymptes. Dra i ringen tills den första ringen helt 

dragits ihop. Nu avslutas ringen med att du återigen drar i den lösa garnänden. Dra tills ringen är helt 

sluten.  
FÖR HÖGER HAND 

      

    
FÖR VÄNSTER HAND 

      

    
 

Om du inte lyckas med den magiska ringen kan du alltid börja så här: Virka två luftmaskor. De maskor 

som ska virkas i den magiska ringen enligt mönsterbeskrivningen virkas då istället i den andra 

luftmaskan från nålen. 
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Plan virkning: Gör en luftmaskskedja. Virka sedan en fast maska i andra luftmaskan från nålen. 

Fortsätt med fasta maskor längs hela luftmaskskedjan. Gör en luftmaska när du kommit till kanten 

och där arbetet ska vändas; vänd. 

När virkningen ska vändas, avslutas oftast med en luftmaska (det framgår alltid av mönstret om du 

ska vända med eller utan luftmaska). När luftmaska används vid vändningen ska det nya varvets 

första maska alltid virkas i samma maska som luftmaskan virkades i.  
FÖR HÖGER HAND 

      
FÖR VÄNSTER HAND 

      
 

… öka antalet maskor:  
Du ökar antalet maskor genom att virka två eller fler maskor i samma maska från förra varvet.  
 

 

FÖR HÖGER HAND 

     
FÖR VÄNSTER HAND 
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… minska antalet maskor: 
Stick ner nålen i första maskan och dra upp en ögla. Stick sedan ner i nästa maska och dra upp ännu 

en ögla (tre öglor på nålen). Lägg garnet om nålen och dra igenom alla tre öglorna på en gång.  
FÖR HÖGER HAND 

   
FÖR VÄNSTER HAND 

   
 

 

… byta färg: 
Ett färgbyte ska alltid ske mitt i den sista maskan som du virkar med den gamla färgen. Den sista 

delen av maskan kommer nämligen att ligga ovanför den första maskan i den nya färgen. När du 

byter färg i en fast maska gör du så här: stick ner nålen i maskan från förra varvet och dra igenom en 

ögla med den gamla färgen. Lägg nu garnet med den nya färgen runt nålen och dra igenom båda 

öglorna på nålen.  
FÖR HÖGER HAND 

    
FÖR VÄNSTER HAND 

    
 

Tips: Vid färgbytet blir det synliga hacket mindre om den första maskan i den nya färgen virkas som 

en smygmaska istället för en fast maska. Detta knep bör endast användas om den nya färgen ska 

virkas i tre varv eller fler. 
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… virka fast nytt garn i synliga maskbågar: 
Om en kant ska virkas fast på ett pågående arbete, finns ett väldigt bra sätt att göra detta på, 

dessutom slipper man efterarbete i form av att sy ihop två olika delar. I det varv där du endast virkat i 

en maskbåge, och därmed lämnat synliga maskbågar, virkar du fast ett nytt garn så här: stick ner 

nålen i den första synliga maskbågen och dra upp en ögla. Virka därefter en eller flera luftmaskor 

(hur många som ska virkas framgår alltid av mönstret). Varvets första maska virkas sedan i samma 

maskbåge som i den du virkade luftmaskorna. Fortsätt att virka maskor i maskbågarna enligt 

mönsterbeskrivningen.  
FÖR HÖGER HAND 

     
FÖR VÄNSTER HAND 

     
 

… skarva garn: 
Jag brukar skarva garn på två olika sätt. Vilket sätt jag använder beror på i vilket sammanhang som 

skarvningen ska ske. Om du ska skarva garn när du virkar med en bestämd rät- och avigsida, och där 

avigsidan inte kommer att synas när du virkat klart, skarvar du enklast garnet genom att bara göra en 

stabil knut på baksidan. Lämna lite garnändar, så att du inte riskerar att knuten går upp.  
 

Om du däremot behöver skarva där båda sidorna av arbetet kommer att synas eller där du inte med 

säkerhet vet vilken sida som i slutändan kommer att vara utåt, kan du virka ihop skarven. Ett tag 

innan garnet tar slut, låter du det nya garnet löpa med. Du virkar alltså maskorna som vanligt, 

samtidigt som du virkar in det nya garnet. När det gamla garnet tar slut, byter du och börjar virka 

med det nya garnet och låter garnänden från det gamla garnet istället löpa med i ett tiotal maskor. 
 

… avsluta arbetet: 
För att det man virkar ska ge ett bra helhetsintryck, är det viktigt att avslutningen blir prydlig. Om du 

virkar något plant är det bara att dra igenom den sista öglan och fästa tråden. Om du ska avsluta 

något som virkats i spiral och där ett antal maskor ska dras ihop för att få bort ett hål kan du göra så 

här: Dra igenom den sista öglan. Trä upp garnet på en trubbig synål och stick synålen igenom alla 

främre maskbågar på de sista makorna. Sedan är det bara att dra ihop. När du har dragit ihop, fäster 

du tråden. Ibland ska den avslutande ihopdragningen ske i de bakre maskbågarna. Detta görs för att 

lämna synliga maskbågar, där ett nytt garn sedan kan virkas fast. Exempelvis har grädden på koppen 

med varm choklad virkats så. 
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… förstå mönstren: 
De flesta mönstren virkas i spiral, vilket innebär att varven inte avslutas med någon smygmaska, utan 

det nya varvet fortsätter direkt på det gamla. Ett tips när du virkar i spiral är att sätta en varvmarkör i 

första maskan på varvet. Det blir då enkelt att hålla reda på maskorna. En enkel varvmarkör kan vara 

en garnstump i avvikande färg. Varvmarkören flyttas upp allteftersom du virkar. Några av mönstren 

virkas däremot med vändning. Det framgår alltid av mönstret om det ska ske vändning, och i sådana 

fall, om någon luftmaska ska virkas. 
 

I inledningen av mönstret står även tips på garnfärger som du kan använda. 

Masktätheten spelar ingen roll när du virkar dessa mönster. Det enda viktiga är att du använder lika 

grovt garn till alla delar i ett mönster, annars finns det risk att bitarna inte passar ihop. Jag har använt 

garn där ett nystan om 50 gram ger mellan 120 och 150 meter garn och en virknål nr 3 mm; 

masktätheten blir då cirka 15 maskor på fem centimeter. Storlekarna som anges vid varje mönster 

utgår ifrån att ett garn i denna grovlek används. 
 

Exempel på hur en mönsterrad kan se ut: 

*…+ 

V11: (virkas i bakre mb) 4 fm, *3 fm, 2 fm i nästa m, i nästa m: 1 fm, 1 hst, 1 st; 2 fm* 3 ggr, 4 st, 2 fm 

ihop (39) 
 

o Först anges det vilken rad i mönstret som du virkar. Här är det varv elva.  

o Om det står en anvisning inom parantes i början på raden, gäller denna anvisning hela varvet 

ut. Alla maskor ska alltså virkas i föregående varvs bakre maskbågar.  

o 4 fm anger hur många enkelmaskor du ska virka. I exemplet ovan ska du alltså virka en fast 

maska i var och en av de kommande fyra maskorna.  

o När det finns stjärnor (* … *) i mönstret, betyder det att du ska upprepa en viss serie av 

maskor ett bestämt antal gånger. Det står alltid i anslutning till den avslutande stjärnan hur 

många gånger upprepningen ska ske. I exemplet ska du virka serien tre gånger i rad.  

o I de tre första maskorna i serien ska du virka fasta maskor. Därefter kommer två olika 

exempel på hur ökningar kan anges. ”2 fm i nästa m” betyder att i den kommande maskan 

ska du virka två fasta maskor. Ökningarna skrivs på detta sätt när ökningen virkas med två 

eller flera maskor av samma sort. Den andra ökningen är lite mer komplicerad. Där ska du 

nämligen virka en fast maska, en halvstolpe och en stolpe i samma maska. När en ökning ska 

ske genom att du ska virka flera olika sorters maskor anges det ”i nästa m: x, y, z;” Allt som 

står mellan kolon (:) och semikolon (;) ska alltså virkas i samma maska. Serien avslutas med 

två enkla fasta maskor, en i var och en av de två följande maskorna. 

o När serien har virkats tre gånger, ska du virka en stolpe i var och en av de kommande fyra 

maskorna. 

o Varvet avslutas med en minskning, vilket anges med ”2 fm ihop”. 

o I slutet på varvet står det inom parentes hur många maskor varvet ska innehålla när det är 

virkat klart.  
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… välja material och garn: 
Material som behövs, förutom garn, är en lämplig virknål, en trubbig nål med stort öga för att fästa 

tråden och vadd. 
 

Det fungerar att virka med vilket garn som helst men det kan vara bra att fundera på vad man ska ha 

det virkade till innan man väljer garn. Om du har tänkt virka en leksak till ett litet barn, som kommer 

att vilja ha grejen i munnen kan det vara bra att använda ett ekologiskt bomullsgarn. Olika garner ger 

olika utseenden. Vissa bomullsgarner är merceriserade, vilket betyder att garnet är behandlat så att 

det ska glänsa. Andra bomullsgarner är obehandlade och ger då ett matt resultat. Ett akrylgarn ger 

en lätt syntetisk och knastrig känsla men finns oftast i väldigt många färger. Det garn jag virkat mest i 

är ett blandgarn som består till femtio procent av bomull och femtio procent akryl. Ett tips kan vara 

att även titta på garnernas tvättråd innan du väljer. Välj därefter det garn du tycker ser bra ut och 

som passar dina planer bäst. 
 

Om det inte framgår av nystanet vilken virknål som ska användas, kan man utgå ifrån att en virknål 

som är 0,5 mindre storlek än angiven stickstorlek kan passa. Prova dig fram. När man virkar stoppade 

saker är det viktigt att maskorna inte blir för lösa, för då syns vadden och det blir inte så snyggt. 

Den vadd som jag har använt när jag stoppat, är ett syntetiskt fiberstopp som jag köpt i en 

sytillbehörsaffär. Om du inte har tillgång till lös vadd, kan du använda vadd från en billig sovkudde 

som är stoppad med syntetvadd. 
 

… fylla och forma: 
När du ska fylla dina saker med vadd finns det några saker att tänka på. Om du har virkat något med 

runda former (chokladbollar, munkar och fyllda bär etc) blir resultatet bäst om du fyller ordentligt 

med vadd. Det du virkar kommer då även att hålla formen, trots hårda tag från små barnhänder. 

Men ibland vill man att det man gör ska se lite kantigt ut eller vara platt. Då går det inte att fylla med 

lika mycket vadd, för då försvinner den tänkta formen. Om du ska virka något som är väldigt smalt 

eller som kringlar sig, är det bra att fylla med vadd allt eftersom du virkar. Det finns annars risk att du 

inte kommer åt att fylla vadd överallt och då kan slutresultatet bli knöligt. 
 

… dekorera och montera: 
Jag har gjort alla mina bullar och kakor barnsäkra, genom att bara använda garn vid garnering. Jag 

har använt mig av smygmaskor, korsstygn och vanliga efterstygn när jag skapat socker, strössel och 

glasyr. Om du vill ha ett glittrigare resultat, kan du byta ut garndekoreringen mot pärlor och paljetter 

istället. Låt fantasin flöda när du dekorerar dina alster! Dekorera även med virkade bär och fruktbitar. 

Det blir pricken över i:et på det mesta. 

 

Lycka till och hoppas din virkning blir glädjefylld! 
 

 

 


