Hej!
Vad kul att du vill vara med på vårt stora höstmysterium Dahlia! Vi kommer att virka ett
plagg, men mer än så avslöjar jag inte. Mönstret är uppdelat i åtta delar som kommer finnas
att ladda hem i Facebook-gruppen Mysterievirkning samt på min blogg
http://hookedbyanna.com. Första mönsterdelen släpps söndagen den 24 september. Sedan
släpps resterande sju delar varje påföljande torsdag och söndag.
Detta är ett slutet mysterium som hålls topphemligt så långt det går; man får alltså inte dela
bilder i sociala medier under arbetets gång. Först när mysteriet är klart, sista mönsterdelen
är släppt och man är färdig med sitt plagg så får man visa upp – då skapar vi en bildtråd i
Facebook-gruppen!
Kör du fast och behöver hjälp med mönstret så skicka ett PM via Facebook, eller mejla mig på
crochet@hookedbyanna.com.

MATERIAL
•
•

•

4mm virknål
8 nystan Scheepjes Stonewashed eller liknande (totalt ca 1000 meter)
o 4 nystan i en huvudfärg
o 4 ytterligare nystan i olika färger (färg 1-4)
Brodyrnål att fästa garntrådar, och sax förstås!

FÖRKORTNINGAR
m ................................ maska
lm ............................... luftmaska
fm .............................. fastmaska
sm .............................. smygmaska
st ................................ stolpe
hst .............................. halvstolpe
dst .............................. dubbelstolpe
km .............................. kräftmaska
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puffm ................... puffmaska
RBfm .................... relief-fastmaska bakifrån
tills ........................ tillsammans
hö .......................... hoppa över
3-dst ..................... trippelstolpe
fmb ....................... främre maskbågen
bmb ...................... bakre maskbågen
n ............................ nästa
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VARV 1
Färg 1

Virka 5 lm, slut till en ring. 2lm (räknas ej som m), virka 8 puffm i
ringen, med en lm mellan varje puffm, slut varvet med en sm i första
puffm. (8 puffm + 8 lm). Det kan vara lite trångt att få in alla 8 puffm i
ringen, men det går! Obs! en puffm avslutas alltid m en lm; du ska
sedan virka en till lm innan nästa puffm.

Varv 1 klart.

Hur man virkar en puffmaska
Aldrig virkat en puffmaska förut? Inga problem, såhär gör man:

1. Här har jag virkat 5 lm och slutit till en ring + 2 lm. Börja virka puffm: garnomslag
2. Nedtag genom ringen, hämta garnet, dra igenom & dra upp till samma höjd som de 2 lm
3. Garnomslag
4. Som punkt 2
5. Garnomslag
6. Som punkt 2
7. Garnomslag
8. Som punkt 2
9. Garnomslag, dra igenom alla öglorna på nålen
10. Slut maskan med en lm
Här finns även en video-tutorial på puffm – första 2 minuterna:
https://youtu.be/lo2FHZ7XPl4

crochet@hookedbyanna.com
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VARV 2
Färg 2

Fäst garnet i någon av lm-bågarna mellan puffmaskorna, 3lm (räknas som första st), 2 st i
samma lm-båge, 2 lm, *3 st i nästa lm-båge, 2lm, upprepa varvet runt, slut med sm i första m.
(24 st + 16 lm)

VARV 3
Färg 1

Fäst garnet i någon av lm-bågarna, lm (räknas ej som m), 2 fm i samma lm-båge, 3 lm, *2 fm i
nästa lm-båge, 3 lm, upprepa varvet runt, slut med sm i första m. (16 fm + 24 lm)

VARV 4
Färg 3

Fäst garnet i någon av lm-bågarna, 4 lm (räknas som första dst), 4 dst i samma lm-båge, 2 lm,
*5 dst i nästa lm-båge, 2 lm, upprepa varvet runt, slut med sm i första m. (40 dst + 16 lm)
OBS! Klipp inte garnet utan fortsätt med samma färg i nästa varv.

VARV 5
Färg 3 – OBS! Samma färg som varv 4.

Lm (räknas ej som m), *hst i första dst i en grupp, st i n dst, 2 dst i n dst, st i n dst, hst i sista
dst i gruppen, sm i n 2 lm, upprepa varvet runt, slut med sm i först hst. (6 m i varje blomblad
+ 2 sm mellan varje; 8 blomblad)

VARV 6
Färg 4 – TIPS! Färg 4 bör kontrastera tydligt mot färg 3.

Fäst garnet i den första fm i ett av paren med fm från
varv 3. 5 lm (räknas som första 3-dst), 3-dst (3 omslag
om nålen alltså) i n fm i varv 3 (3-dst ska ligga framför
varv 4 & 5), 7 lm, *3-dst i nästa 2 fm fr varv 3, 7 lm,
upprepa varvet runt, slut med sm i första m. (16 3-dst +
56 lm) OBS! Klipp inte garnet utan fortsätt med samma
färg i nästa varv.

VARV 7

Varv 5 klart.

Färg 4 – OBS! Samma färg som varv 6.

Se till att 7-lm-bågarna fr varv 6 ligger bakom blombladen innan du börjar varv 7. Du utgår
från den första av ett par 3-dst: 4 lm (räknas som första dst), 3 dst i samma m, 4 dst i n 3-dst,
RBfm i var o en av de 2 dst i toppen av n blomblad fr varv 5, *4 dst i var o en av de 2 följande
3-dst, RBfm i var o en av de 2 dst i toppen av n blomblad fr varv 5, upprepa varvet runt, slut
med sm i första m. (64 dst + 16 RBfm)

crochet@hookedbyanna.com
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Hur 17 virkar man reliefmaskor?
I varv 7 ska du ju virka relief-fastmaskor bakifrån (RBfm) i de båda dubbelstolparna (dst) i
mitten av blombladen från varv 5. Du ska alltså föra in nålen från baksidan av arbetet och
runt dubbelstolpens ”stam” istället för genom bågarna i toppen på maskan som man brukar.
Här finns en video som visar hur man gör: https://youtu.be/aAzidBuXOpE

Varv 6 klart.

Varv 6 klart. Nu med lm-bågarna
undanstoppade bakom blombladen.

VARV 8

Varv 7 är lite klurigt med relieffastmaskor bakifrån.

Obs placering av fm i varv 8 = 5:e
dst i solfjädern fr varv 7

Färg 2

Fäst garnet i den 5:e dst, d.v.s. i
toppen, av en av solfjädrarna fr förra
varvet, lm (räknas ej som m), fm i
samma m, lm, [dst, lm, dst, lm, dst,
lm] i var o en av n 2 fm, *fm i 5:e dst
på n solfjäder, lm, [dst, lm, dst, lm,
dst, lm] i var o en av n 2 fm, upprepa
varvet runt, slut med sm i första m.
(48 dst + 8 fm + 56 lm)

Jag har som ni ser inte riktigt följt mina egna färgval i den här
prototypen… Det är ok att göra som man vill – färgangivelserna är
mest som tips!

crochet@hookedbyanna.com
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VARV 9

- Del 2 –

Färg 3

Nu är det dags att virka puffmaskor igen! Fäst garnet i
någon av fm fr förra varvet, lm (räknas ej som m), fm i
samma m, lm, virka sedan *[puffm, lm] i varje mellanrum
(lm-båge) mellan dst i förra varvet, lm, fm i n fm, lm,
upprepa varvet runt, slut m sm i första m. (40 puffm + 48
lm + 8 fm)

VARV 10

Varv 9.

Färg 4

Fäst garnet i en fm fr förra varvet, 3 lm (räknas som 1:a st), 2 lm, st i samma m, 2 lm. Sedan
virkar man 6 fm i bmb på maskorna jag har markerat med röda pilar på bilden nedan, 2 lm, *st
i n fm, 2 lm, st i samma m, 2 lm, 6 fm i bmb på maskerade m på bilden, 2 lm, repetera varvet
runt, slut med sm i första m. (48 fm + 16 st + 48 lm) OBS! Klipp inte garnet utan fortsätt med
samma färg i nästa varv.

I varv 10 virkar du fm i bakre maskbågen på dessa maskor från varv 9.

Varv 10

VARV 11
Färg 4 – OBS! Samma färg som varv 10.

Lm (räknas ej som m), fm i samma m och i varje m varvet runt + öka med 2 fm någonstans
under varvets gång. Detta för att vi ska sluta på (114 fm) totalt.

VARV 12
Färg 1

Fäst garnet i vilken m som helst, 3 lm (räknas som 1:a st), 2 lm, st i samma m, *hö 2 m, [st, 2
lm, st] i n m, upprepa varvet runt, slut med sm i första m och byt till färg 2 när du drar igenom
crochet@hookedbyanna.com
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garnet i smygmaskan. Klipp inte färg 1 utan låt
den hänga kvar på avigsidan. (38 V:n = 76 st +
76 lm)

VARV 13
Färg 2

Sm i n lm-båge mellan 2 st, lm (räknas ej som
m), *fm i V:t/lm-bågen, 7 st i n V/lm-båge,
upprepa varvet runt, slut med sm i första fm
och byt tillbaka till färg 1 när du drar igenom
garnet i smygmaskan. (19 solfjädrar (=133 st)
+19 fm)

Varv 12: en massa V:n!

VARV 14
Färg 1 (samma färg som varv 12)

Lm (räknas ej som m), fm i samma fastmaska, 4
lm, fm i 4:e st i nästa solfjäder, 3 lm, fm i samma
st, 4 lm, *fm i n fm, 4 lm, fm i 4:e st i n solfjäder,
3 lm, fm i samma m, 4 lm, upprepa varvet runt,
Varv 13: fm i ett V, solfjäder i nästa.
slut med sm i första m. (maskräkning behövs
inte detta varvet)

- Del 3 VARV 15

Varv 14.

Färg 3

Fäst garnet i en lm-båge i toppen av en
solfjäder, lm (räknas ej som m), 2 fm i samma
lm-båge, 3 lm, 3 dst tills i n fm, 3 lm, *2 fm i n
lm-båge, 3 lm, 3 dst tills i n fm, 3 lm, upprepa
varvet runt, slut med sm i första m. (19 dst tills,
38 fm)

VARV 16
Färg 2

Fäst garnet i den första av ett par fm, lm
(räknas ej som m), fm i samma m, fm i n fm, 4
fm i n lm-båge, 2 fm tills på var sin sida om
nästa 3 dubbelstolpar tills (se bild), 3 fm i n lmcrochet@hookedbyanna.com
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Varv 16: virka ”2 fm tills på var sin sida om nästa 3
dubbelstolpar tills” såhär: gör först nedtag till höger
om de 3 dubbelstolparna tills, hämta garnet (2 öglor på
nålen), gör sedan nedtag till vänster om de 3 dst tills,
hämta garnet (3 öglor på nålen), gör garnomslag & dra
igenom alla 3 öglor på nålen. Klart!
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båge, *fm i n 2 fm, 3 fm i n lm-båge, 2 fm tills på var sin sida om n 3-dst-tills (se bild), 3 fm i n
lm-båge, upprepa varvet runt, slut m sm i första m. (172 fm – viktigt att ha rätt antal m nu för
att nästa varv ska stämma)

Varv 17
Valfri färg – men tänk på att du nu ska använda samma färg nästa 3 varv (17-19). Ja, eller du måste ju inte använda samma färg,
men jag tyckte det blev snyggast så!

Nu ska vi börja förvandla vår runda Dahlia till en kvadrat! Fäst garnet i vilken maska som helst,
lm (räknas ej som m), *fm i n 14 m, hst i n 3 m, st i n 7 m, dst i n 4 m, [dst, 2lm, dst] i n m (=ett
hörn), dst i n 4 m, st i n 7 m, hst i n 3 m, upprepa från * varvet runt, slut m sm i första m. (Nu
ska du ha fyra hörn och fyra kanter: totalt 184 m inkl. luftmaskorna i hörnen) Klipp inte utan
fortsätt med samma färg nästa varv!

Varv 18
Samma färg som varv 17

Lm (räknas ej som m), *fm i n 14 fm, hst i n 6 m, st i n 5 m, dst i n 4 m, [2 dst, 2 lm, 2 dst] i lmbågen i hörnet, dst i n 4 m, st i n 5 m, hst i n 6 m, upprepa från * varvet runt, slut m sm i första
m. (200 m inkl. lm-bågarna i hörnen) Klipp inte utan fortsätt med samma färg nästa varv!

Varv 19
Samma färg som varv 17 & 18

Lm (räknas ej som m), *fm i n 14 fm, hst i n 7 m, st i n 10 m, [2 dst, 2 lm, 2 dst] i lm-bågen i
hörnet, OBS! nu ska du hoppa över den första dst direkt efter hörnet (den ligger förmodligen
lite skymd under dubbelstolparna du precis har virkat i hörnet), st i n 9 m, hst i n 7 m,
upprepa från * varvet runt, slut m sm i första m. (212 m inkl. lm-bågarna i hörnen) Sådärja, då
har vi en kvadrat!

Varv 20

- Del 4 -

Huvudfärg

Nu är det äntligen dags att ta fram huvudfärgen, som vi ska varva med en eller flera av
färgerna 1-4 i nästa 5 varv. Börja i lm-bågen i ett av hörnen, 3 lm (räknas som första st), 2 st i
samma lm-båge, *lm, hö 3 m, 3 st i n m, upprepa fram till nästa hörn: [3 st, lm, 3 st] i lm-bågen
i hörnet, upprepa från * tills du är tillbaka i hörnet där du började: där virkar du 3 st, lm, slut
varvet med sm i första m (=toppen av inledande 3-lm). (56 stolpgrupper med 3 st i varje + 1
lm mellan varje stolpgrupp). Ett klassiskt mormors-rute-mönster!

Varv 21
Valfri färg av 1-4

Vi fortsätter i mormors-rute-stilen. Börja i lm-bågen i hörnet med 3 lm (räknas som första st),
2 st i samma lm-båge, *lm, 3 st i nästa lm-båge, upprepa fram till nästa hörn: [3 st, lm, 3 st] i

crochet@hookedbyanna.com
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lm-bågen i hörnet, upprepa från * tills du är tillbaka i hörnet där du började: där virkar du 3 st,
lm, slut varvet med sm i första m (=toppen av inledande 3-lm). (60 stolpgrupper)

Varv 22
Huvudfärg

Likadant som förra varvet. (64 stolpgrupper)

Varv 23
Valfri färg av 1-4

Likadant som förra varvet. (68 stolpgrupper)

Varv 24
Huvudfärg

Likadant som förra varvet. (72 stolpgrupper)

Varv 25
Huvudfärg

Nu är tanken att man ska virka resten av Dahlia med huvudfärgen – men har du mycket kvar
av färgerna 1-4 och känner för att använda upp dem så gör det. Obs. att varv 25-41 inte
virkas runt i varv, utan fram och tillbaka; vänd arbetet efter varje varv. Börja i den första lmbågen till vänster om ett av hörnen (alltså inte i själva hörnet): 3 lm (räknas som första st), 2 st
i samma lm-båge, *lm, 3 st i nästa lm-båge, upprepa fram till sista lm-bågen innan nästa hörn,
vänd arbetet. (17 stolpgrupper)

Varv 26
Huvudfärg

Sm i var och en av de första 3 stolparna och i första lm-bågen, 3 lm (räknas som första st), 2 st
i samma lm-båge, *lm, 3 st i nästa lm-båge, upprepa fram till sista lm-bågen på förra varvet,
vänd. (16 stolpgrupper)

Varv 27-41
Huvudfärg

Fortsätt likadant som varv 26. Varv 25-41 formar en triangel som utgår från en av kvadratens
sidor. För varje varv minskar vi med en stolpgrupp. Varv 41 är det bara en stolpgrupp kvar
och vi har virkat klart en triangel. Klipp och fäst garnet efter varv 41.

crochet@hookedbyanna.com
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- Del 5 Varv 25 – Igen?? Ja, det stämmer!
Huvudfärg

Nu ska vi upprepa varv 25-41 tre gånger till! Vi ska nämligen virka trianglar på alla 4 sidorna
av vår ursprungliga kvadrat. Resultatet blir en något större kvadrat, vriden 45 grader!
Börja i den första lm-bågen till vänster om ett av hörnen (alltså inte i själva hörnet): 3 lm
(räknas som första st), 2 st i samma lm-båge, *lm, 3 st i nästa lm-båge, upprepa fram till sista
lm-bågen innan nästa hörn, vänd arbetet. (17 stolpgrupper)

Varv 26
Huvudfärg

Sm i var och en av de första 3 stolparna och i första lm-bågen, 3 lm (räknas som första st), 2 st
i samma lm-båge, *lm, 3 st i nästa lm-båge, upprepa fram till sista lm-bågen på förra varvet,
vänd. (16 stolpgrupper)

Varv 27-41
Huvudfärg

Fortsätt likadant som varv 26. Varv 25-41 formar en triangel som utgår från en av kvadratens
sidor. För varje varv minskar vi med en stolpgrupp. Varv 41 är det bara en stolpgrupp kvar
och vi har virkat klart en triangel. Klipp och fäst garnet efter varv 41.
Upprepa varv 25-41 två gånger till, tills du åter har en kvadrat!

- Del 6 Varv 42
Huvudfärg

Nu återgår vi till att virka runt i varv utan att
vända arbetet; vi ska virka runt hela
kvadraten. Se till att du har rätsidan uppåt
och leta reda på ett av hörnen. Stick nålen i
den allra sista stolpen du virkade i varv 41
(se röd markering på bilden). Lm (räknas ej
som m), fm i samma m, 2 lm, *fm i
toppen/hörnet på nästa stolpgrupp (fr varv
40), 2 lm, fm i toppen på nästa stolpgrupp
(fr varv 39), 2 lm, upprepa från * till mitten

Varv 42 (i naturfärg) virkas runt hela kvadraten, med fm i
hörnen på stolpgrupperna (i blågrönt). Börja varv 42 i det
inringade stolpgrupps-hörnet.

crochet@hookedbyanna.com
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på kvadratens sida, där du virkar fm i lm-bågen i det som var hörnet på varv 24, 2 lm, fm i
toppen på första stolpgruppen från varv 25, 2 lm, fm i toppen på nästa stolpgrupp (fr varv
26) och så vidare… När du kommer till hörnet virkar du fm i den första stolpen från varv 41, 2
lm, fm i tredje stolpen från varv 41 (se hörnet på bilden ovan), fortsätt sedan med nästa sida:
fm i stolpgrupp, 2 lm, o.s.v. Slut varvet med sm i första fm. (140 fm med 2 lm mellan varje)

Varv 43
Huvudfärg

Lm (räknas ej som m), 2 fm i nästa lm-båge, *fm i n fm, 2 fm i nästa lm-båge, upprepa från *
till nästa hörn: hö fm innan hörnet, [fm, 2 lm, fm] i lm-bågen i hörnet, hö fm precis efter
hörnet, 2 fm i nästa lm-båge, *fm i n fm, 2 fm i nästa lm-båge, upprepa från * varvet runt, slut
med sm i första fm. (103 fm per sida + 2 lm i varje hörn = 412 fm + 8 lm totalt)

Varv 44
Huvudfärg

Börja i lm-bågen i ett av hörnen, 3 lm (räknas som första st), 2 st i samma lm-båge, *lm, hö 3
m, 3 st i n m, upprepa fram till nästa hörn: [3 st, lm, 3 st] i lm-bågen i hörnet, upprepa från *
tills du är tillbaka i hörnet där du började: där virkar du 3 st, lm, slut varvet med sm i första m
(=toppen av inledande 3-lm). (27 stolpgrupper per sida = 108 totalt)

Lite info om de följande fyra varven…
Varv 45-48 bildar en ”sekvens” som sedan upprepas. Varv 45 och 47 består av V:maskor där
ett V = [st, lm, lm, st]. Varv 46 och 48 är likadana och består av stolpgrupper i mormorsrutestil [3 st, lm]. Varv 45 och 47 är nästan likadana – förutom att varv 45 har 3 V:n i varje hörn
och varv 47 bara har ett. Det är viktigt att få detta rätt, annars blir det volanger i hörnen eller
så viker sig arbetet uppåt. Du kanske börjar få ont om huvudfärgen nu. I så fall, börja varva
med någon av färgerna 1-4 som du har kvar av. Det blir väldigt fint om man varvar 2 eller fler
färger i följande sekvens. (En färg till V-maskorna och en annan till stolpgrupperna.)

Varv 45
V-maskor i valfri färg – 3 V:n i varje hörn

Sm runt den sista lm i förra varvet (=i hörnet), 3 lm (räknas som första st), 2 lm, st i samma lmbåge (=i hörnet), *[st, 2 lm, st] i n lm-båge (=mellanrummet mellan 2 stolpgrupper), upprepa
fram till nästa hörn: [st, 2 lm, st, 2 lm, st, 2 lm, st] i hörnet, upprepa från * tills du är tillbaka i
hörnet där du började: där virkar du [st, 2 lm, st, 2 lm] slut varvet med sm i första st (toppen
av inledande 3-lm). (26 V:n per sida + 3 V:n i varje hörn)

Varv 46
Stolpgrupper i valfri färg

crochet@hookedbyanna.com
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Sm runt den sista lm-bågen i förra varvet (=V:t i hörnet), 3 lm (räknas som första st), 2 st i
samma lm-båge, lm, *3 st i n lm-båge, lm, upprepa till nästa hörn: [3 st, lm, 3 st] i lm-bågen i
hörnet, upprepa från * tills du är tillbaka i hörnet där du började: där virkar du 3 st, lm, slut
varvet med sm i första m (=toppen av inledande 3-lm). (30 stolpgrupper per sida)

Varv 47
V-maskor i valfri färg – 1 V-maska i varje hörn

Sm runt den sista lm-bågen i förra varvet (=i hörnet), 3 lm (räknas som första st), *[st, 2 lm, st]
i n lm-båge (=mellanrummet mellan 2 stolpgrupper), upprepa från * varvet runt. I hörnet där
du började virkar du st, 2 lm och slut sedan varvet med sm i första st (toppen av inledande 3lm). (29 V:n per sida + ett V i varje hörn = 120 V:n runtom hela)

Varv 48
Stolpgrupper i valfri färg

Likadant som varv 46. (31 stolpgrupper per sida)

Varv 49-52
Valfria färger

Upprepa varv 45-47. Hur stor är kvadraten nu? J
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