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 Hepatica Granny Top  

 

Allmänt 
Ett snabbvirkat linne som utgår från en rad med mormorsrutor. Namnet fick det för att de blå 
mormorsrutorna påminde mig om blåsippor, eller Anemone hepatica som de heter på latin. Garnet jag 
använt är Falkgarns Julie, ett mjukt och skönt, lite tjockare garn i 100% bomull i åtta milda och vackra 
nyanser.  

Det här mönstret är helt gratis. I gengäld önskar jag gärna att du taggar mig om du delar bilder i 
sociala medier, så jag får ta del av vad som skapas med mitt mönster. Instagram: @hooked_by_anna 
#hepaticatop #hepaticagrannytop. Ravelry (länka din projektsida med mitt mönster) 

Glad virkning! 

 

Virkfasthet 
En mormorsruta = 10x10 cm.  

14 fm x 18 varv = 10x10 cm 

 

Storlekar 
S/M: bystmått upp till 90 cm 
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M/L: bystmått 95-105 cm 

Storleken på linnet beror på hur många mormorsrutor du börjar med. Mitt linne på bilden ovan är 
ungefär en storlek S/M (jag har bystmått 85cm) och utgår från sju mormorsrutor (varje ruta är ca 10 x 
10 cm). Linnet justeras/ knyts i ryggen och är relativt elastiskt, så storlekarna är rätt flexibla. Den solida 
delen som virkas med fasta maskor över mormorsrutorna är 20 cm hög på mitt linne, alltså 20 cm 
uppifrån halsen ner till under bysten där rutorna tar vid. Om du börjar med åtta rutor så blir den solida 
”byst-delen” ca 25 cm hög. Det går självklart att experimentera med färre eller flera rutor för att få 
fram flera storlekar. 

 

Material 
★ 4,5 mm virknål 

★ stoppnål, sax 

★ Garn: Julie från Falkgarn, tre nystan i nyans 
10 ecru, ett nystan 14 gråblå, samt ett 
nystan 15 dimgrön. 

 
 

Förkortningar 
m………………….. maska 

sm………………… smygmaska 

fm…………………. fastmaska 

lm…………………. luftmaska 

lm-båge…………... luftmask-båge 

st………………….. stolpe 

hö…………………. hoppa över 

n…………………... nästa 

2fm tills…………... 2 fastmaskor tillsammans (minska) 

2st tills…………….2 stolpar tillsammans (minska)  
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1. Mormorsrutorna 

Varv 1: (naturvit/ecru) börja med en magisk 
ring eller med 4 lm som du sluter till en ring 
med en sm. 2 lm, st i ringen (räknas som 
första 2st tills), lm, [2st tills, lm] 7 ggr i ringen. 
Slut med sm i första m. Nu ska du ha totalt 8 
sammanvirkade stolp-par eller ”blomblad”, 
med en lm mellan varje. Klipp och fäst garnet. 

Varv 2: (blå/grön) stick in nålen mellan två av 
”blombladen” och dra igenom garnet, 3 lm 
(räknas som första st), 2 st i samma 
mellanrum, lm, [3 st i nästa mellanrum, lm] 7 
ggr varvet runt, slut m sm i första st. Nu ska 
du ha 8 stolpgrupper med en lm mellan varje. 
Klipp och fäst garnet.  

Varv 3: (naturvit/ecru) stick in nålen mellan 
ett par stolpgrupper och dra igenom garnet, 5 
lm (räknas som första st + 2lm), 3 st i samma 
mellanrum, lm, *3 st i n mellanrum, lm, [3 st, 2 lm, 3 st, lm] i n mellanrum, upprepa fr * ytterligare 2 
ggr, 3 st i n mellanrum, lm, 2st i n mellanrum (samma som du började i), slut med sm i första st. Nu ska 
cirkeln ha blivit en liten fyrkant med 2 stolpgrupper i varje hörn samt en stolpgrupp på varje sida. 

Varv 4: (naturvit/ecru) sm till lm-bågen i hörnet, 3 lm (räknas som första st), [st, lm, 3 st, lm] i samma 
lm-båge, *3 st i n lm-båge, lm, 3 st i n lm-båge, lm, [3 st, lm, 3 st, lm] i n lm-båge, upprepa fr * 
ytterligare 2 ggr, 3 st i n lm-båge, lm, 3 st i n lm-båge, lm, st i n lm-båge (där du började), slut m sm i 
första st. Klipp och fäst garnet. 

Virka 7 rutor för storlek S/M, 8 rutor för M/L. 

Sy eller virka ihop rutorna så att du får en lång remsa. Det finns massor av olika sätt att sätta ihop 
mormorsrutor. Googla på ämnet för inspiration och tips! Själv föredrar jag att virka ihop rutorna 
vartefter – ”join as you go”. Här finns bra instruktioner för den tekniken: 
http://stickskolan.se/2011/01/foga-ihop-mormorsrutor/  
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2. Överdelen 
Varv 1: nu ska vi virka fm längs med 
långsidan av mormorsrute-remsan. Lägg 
remsan horisontellt framför dig, rätsidan 
upp, stick nålen i lm-bågen i övre högra 
hörnet (övre vänstra om du är vänsterhänt), 
dra igenom garnet, lm (räknas ej som m), 2 
fm i lm-bågen i hörnet, sedan ska du virka 1 
fm i varje st längs långsidan, plus 1 fm i varje 
skarv mellan rutorna. Hö lm-bågarna mellan 
stolpgrupperna. I den sista lm-bågen i övre 
vänstra hörnet virkar du 1 fm om du har 7 
rutor; 2 fm om du har 8 rutor. Har du en 
remsa med 7 rutor så bör du nu ha totalt 93 
fm; har du 8 rutor så ska du sluta med 107 
fm. (Ojämnt antal alltså.) Vänd. 

Varv 2: 4 lm (räknas som st + lm), hö n m, [st i n m, lm, hö n m] upprepa varvet ut, sluta med en st i 
sista m, vänd. 

Varv 3: lm (räknas ej som m) fm i varje m (både i lm och st) varvet ut, vänd. 

Varv 4: Nu börjar vi minska: lm (räknas ej som m), hö första m, fm i n m och i varje m fram till de 2 sista, 
2fm tills i de två sista m, vänd. 

Upprepa varv 4 ca 35 ggr eller tills varvet har krympt till ca 12-15 cm. (Se till att ha ett ojämn antal m 
innan avslutningsvarv 1.) 

Avslutningsvarv 1: 4 lm (räknas som st + lm), hö n m, [st i n m, lm, hö n m] upprepa varvet ut, sluta 
med en st i sista m, vänd. 

Avslutningsvarv 2: lm (räknas ej som m) fm i varje m (både i lm och st) varvet ut. Klipp och fäst garnet. 

 

3. Kantvarv & snörning 
Virka en 90 cm lång lm-kedja, fm i den sista m från varv 4 (inringad på bilden nedan), fm i sidan på varje 
varv på överdelen, uppåt längs kanten i pilens riktning (se bild), fram till övre hörnet, virka en 45 cm 
lång lm-kedja, vänd, sm i varje lm hela vägen tillbaka till hörnet, sm i varje m längs övre kanten, virka en 
till 45 cm lång lm-kedja, vänd, sm i varje lm tillbaka till hörnet, fm i sidan på varje varv på överdelen, 
neråt längs kanten, ner t.o.m. första m från varv 4, virka en andra 90 cm lång  lm-kedja, klipp och fäst. 
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Trä lm-kedjorna genom maskorna i 
ryggen enligt bild: 

 

Tvätta, blocka och ta-daa! 
Färdigt!  
Hoppas du gillar din Hepatica Granny 
Top. Det här mönstret är helt gratis. I 
gengäld önskar jag gärna att du taggar 
mig om du delar bilder i sociala medier, 
så jag får ta del av vad som skapas med 
mitt mönster. 

Instagram: @hooked_by_anna 
#hepaticatop #hepaticagrannytop 

Ravelry (länka din projektsida med mitt mönster) 

Glad virkning! 


