Hej alla virkentusiaster och välkommen till Sergelmysteriet! Jag som har designat det här
mönstret för camillaslivsstil.se och Facebook-gruppen Mysterievirkning med Diana Ritzén
och camillaslivsstil.se heter Anna Erlandsson. Jag designar, bloggar, Instagrammar – och
virkar såklart – under signaturen Hooked by Anna. (hookedbyanna.com på nätet,
@hooked_by_anna på Instagram och HookedbyAnna på Ravelry.)

Jag inspirerades av Sergels torg när jag skapade det här mönstret. En omysig och omänsklig
plats sprungen ur 1960-talets febrila rivningsvåg. Det är sällan man tänker på den sjukt
snygga plattsättningen när man småspringer över torget, ivrig att komma därifrån så fort
som möjligt.
Ja, snyggt vill jag såklart att det ska bli när jag skapar något, men också användbart. Det
känns viktigt att det jag tillbringar timmar med att arbeta fram, maska för maska, ska fylla en
funktion. Så. Nu har ni fått två ledtrådar till mitt mysterium! Nu sätter vi igång innan jag
avslöjar för mycket!

MATERIAL
•
•

•
•
•

3mm virknål
Scheepjes Catona eller liknande merceriserat bomullsgarn:
o Ett nystan basfärg (BF): den mörkaste färgen som kommer att dominera
o Ett nystan vardera av 4 kontrastfärger (KF1-KF4): ljusare färger som alla
kontrasterar mot basfärgen
En bit bomullstyg ca 30 x 30 cm
En ca 30 cm lång (ej delbar) dragkedja
Synål och tråd som matchar basfärgen. Symaskin kan man använda om man vill men
ej nödvändigt.
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FÖRKORTNINGAR
BF .................................. basfärg
KF .................................. kontrastfärg
m ................................... maska
lm .................................. luftmaska
fm .................................. fastmaska
sm .................................. smygmaska
bm ................................. bakre maskbågen

- Del 1 Grundvarv 1:
Basfärg (BF)

57 lm, vänd, fm i 2:a lm från nålen och i resterande lm, vänd. (56 fm )

Grundvarv 2:
Basfärg (BF)

Med BF: lm (räknas ej som m), fm i varje m, vänd. (56 fm )

Grundvarv 3:
Basfärg (BF)

Nu har du en liten remsa som vi ska virka runt: 1lm (räknas ej som m), fm i nästa 56 m, vänd
inte utan fortsätt runt remsan: 4 fm i kortsidan av remsan, fm i varje lm längs remsans andra
långsida, 4 fm i andra kortsidan av remsan, slut varvet med sm i första fm. Nu ska du ha totalt
120 fm runt om remsan.

OM FLERFÄRGSVIRKNING
Från och med nu vänder vi aldrig arbetet utan virkar runt i slutna varv. Vi kommer
genomgående virka med två färger i taget, och hela tiden med nedtag i bakre maskbågen
(bm) i en teknik som kanske är mest känd från sydafrikanska Mochila-väskor, men också
förekommer i bl.a. traditionell norsk virkning, och kallas tapestry crochet på engelska.
(Tapestry = gobeläng, tapisseri.) Flerfärgsvirkning, kort och gott. Man virkar fm i bakre
maskbågen med den ena färgen och låter den andra löpa med genom att virka in den –
gömma den – i maskorna. På så sätt blir avigsidan nästan lika prydlig som rätsidan och man
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får ett något tjockare, styvare och tåligare resultat. Färgbyte sker som vanligt, vid sista
garnomslaget i maskan innan färgbytet. Klipp aldrig basfärgen, den löper med hela vägen.

OCH LITE OM FÄRGERNA…
Ditt garnpaket består av 5 nystan: basfärgen (BF) som är den mörkaste, samt 4 andra färger
som jag kallar för kontrastfärger (KF). I vilken ordning du använder kontrastfärgerna spelar
faktiskt ingen roll – det är helt upp till dig att välja vilket nystan som blir KF1, KF2, KF3 och
KF4. Här finns inget rätt eller fel!

Färgvarv 1:

Basfärg (BF) & kontrastfärg 1 (KF1)

Ta fram kontrastfärg 1 (KF1). Dra åt sm ordentligt så att den knappt syns. Byt färg: lm med
KF1 (räknas ej som m), lägg basfärgstråden (BF) ovanpå första m och gör nedtag i bm på
första m (=maskan du gjorde sm i), (nålen går under bm och under BF-tråden), omslag med
KF1, dra igenom m, omslag och dra igenom 2 öglor på nålen, över BF-tråden. Första fm
virkad: du ska nu ha gömt BF-tråden inuti den första fm.
Det ena garnet virkas på så sätt in i fm hela tiden. Låter det obegripligt? De här bilderna
kanske hjälper:

Här finns även en video-tutorial: https://youtu.be/NqDHHR5ZQfw
Virka ytterligare 2 fm med KF1, byt till BF vid sista garnomslaget i den 3:e fm med KF1, byt
plats på garntrådarna så att du gömmer/virkar in KF1 när du drar BF genom öglorna på
nålen. Nu ska du ha virkat 3 fm med KF1 och ha BF på nålen. Virka en fm med BF: nedtag i
nästa m – under bm och KF1-tråden – omslag med BF, dra igenom m, byt plats på trådarna,
omslag med KF1, dra igenom öglorna på nålen. Nu ska du ha virkat 3 fm i KF1, 1 fm i BF, och
ha KF1 på nålen. Inga lösa trådar ska synas på baksidan av arbetet.
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Fortsätt på det här sättet att virka fm växelvis med BF och KF1 genom att följa diagrammet
nedan. Varje ruta representerar en fm och man läser diagrammet från höger till vänster. (Du
har nu alltså kommit till maska 4 på varv 1 i diagrammet.)

Mönsterrapporten är alltså 8 maskor på längden x 8 varv på höjden; diagrammet visar två
rapporter på längden och en på höjden. Eftersom vi har 120 maskor på ett varv så kommer vi
att virka mönsterrapporten 15 gånger per varv.
Detta första färgvarv ska du alltså virka: 3 fm med KF1, *1 fm med BF, 7 fm med KF1,
repetera från * varvet ut, slut varvet med sm i båda maskbågarna på första m.
Obs. att enda gången du gör nedtag i båda mb är när du gör sm för att sluta varvet! Vänd
inte. Du kan behöva dra lite i tråden som virkas in då och då, så att den inte sticker ut mellan
maskorna. Dra inte för hårt bara, då veckar sig arbetet.

Färgvarv 2:

Basfärg (BF) & kontrastfärg 1 (KF1)

Med KF1, lm (räknas ej som m), 3 fm med KF1, *1 fm med BF, 7 fm med KF1, repetera från *
varvet ut, slut varvet med sm i båda maskbågarna på första m och dra åt.

Färgvarv 3-8:

Basfärg (BF) & kontrastfärg 1 (KF1)

Fortsätt så här, följ diagrammet till och med varv 8, slut med sm i båda maskbågarna på
första m, klipp KF1 men inte BF – den hänger som sagt med hela vägen!
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