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TIPS & RÅD

FÖRKLARINGAR
OVANSIDA
RUTA 1

BABYTOSSOR AV MORMORSRUTOR

Nova (100 % bomull. Ca 50 g = 180 m)
1 ruta = ca 5 x 5 cm
Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 56 cl (foten mäter ca 8 cm)
Ca 8 g (fg 48012, cerise)
Ca 12 g (fg 48013, ljusrosa)
Ca 16 g (fg 48003, natur)
Ca 4 g (fg 48028, mörkgrön)
Ca 6 g (fg 48017, ljusgrön)
Nr 2.5
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller den
angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre virknål.
• Se vår virkskola för mer info om mormorsrutor, fästa osynligt och magisk ring: www.jarbo.se/blog
• Se gärna vår film om hopvirkning på: www.youtube.com
Rutorna virkas ihop vartefter med det yttersta varvet. Ovansidan består av 4 rutor och undersidan av 1 hel och en halv ruta.
Varv 1: Med fg 1: Gör en magisk ring och virka i den (3 fm, 2 lm) 4 ggr, dra åt ringen så du får ett litet hål, ca ½ cm.
Ta av garnet och fäst osynligt.
Varv 2: Med fg 2: Virka *(3 hopv st, 3 lm, 3 hopv st) i 2-lmb (= hörn), 3 lm*, upprepa *-* 4 ggr. Ta av garnet och fäst osynligt.
Varv 3: Med fg 3: Börja i ett hörn och virka *(3 st, 2 lm, 3 st) om hörnets 3-lmb, 3 st om nästa 3-lmb*, upprepa *-*
4 ggr. Ta av garnet och fäst osynligt.

RUTA 2 OCH 3

Virka v 1 och 2 som ruta 1.
Varv 3: Med fg 3: Virka som varv 3 på ruta 1 över en sida. I 2:a hörnet börjar hopvirkningen. Den görs genom att virka
växelvis i ruta 1 och ruta 2/3:
Ruta 2/3: 3 st i hörnets lmb, 1 lm,
Ruta 1/2: 1 fm i hörnets lmb, 1 lm,
Ruta 2/3: 3 st i samma hörn-lmb,
Ruta 1/2: 1 fm mellan st-grupperna,
Ruta 2/3: 3 st om nästa lmb, 		
Ruta 1/2: 1 fm mellan nästa st-grupper,
Ruta 2/3: 3 st i hörnets lmb, 1 lm,
Ruta 1/2: 1 fm i hörnets lmb, 1 lm.
Ruta 2/3: 3 st i samma hörn-lmb.
Fortsätt med de resterande två sidorna lika som på den första sidan.

RUTA 4

Virka v 1 och 2 som ruta 1.
Varv 3: Med fg 3: Virka ihop som ruta 3 över de två första sidorna. Sedan ska du fortsätta på 3:e sidan att virka ihop med
ruta 1. I hörnet virkas så här:
Ruta 4: 3 st i hörnets lmb, 1 lm,
Ruta 3: 1 fm i hörnets lmb, 1 lm,
Ruta 1: 1 fm i hörnets lmb,
Ruta 4: 3 st om nästa lmb.
Forsätt sedan hopvirkningen med ruta 4 och 1 samt virka sista sidan på ruta 4. Ta av garnet och fäst osynligt.

UNDERSIDA
RUTA 5

Virka v 1 med fg 4 och v 2 med fg 5, lika som ruta 1.
Varv 3: Med fg 3: Virka ihop första sidan med ruta 1, andra med ruta 2 och tredje sidan med ruta 3. Virka sedan sista
sidan. Ta av garnet och fäst osynligt.

RUTA 6 (en halv ruta)

Varv 1: Gör en magisk ring och virka med fg 4: 3 fm, 2 lm, 3 fm. Ta av garnet, men vänta med att dra åt ringen och fäst
osynligt.
Varv 2: Med fg 5, börja i ringen, före de första fm och virka 3 hopv st, 3 lm, (3 hopv st, 3 lm, 3 hopv st) om nästa lmb,
3 lm, 3 hopv st efter de sista fm, 4 lm, 1 sm i ringen, 4 lm. Ta av garnet och dra nu åt ringen lagom mycket. Fäst trådarna.
Varv 3: Med fg 3, börja i 3-lmb som ska vara mot tån och virka samtidigt ihop med ruta 4:
Ruta 6: 3 st i 3-lmb, 		
Ruta 4: 1 fm i 3-lmb
Ruta 6: 3 st i samma 3-lmb, 		
Ruta 4: 1 fm mellan st-grupperna,
Ruta 6: 3 st i nästa 4-lmb, 		
Ruta 4: 1 fm i hörnets lmb, 1 lm,
						Ruta 5: 1 fm i hörnets lmb, 		
Ruta 6: 3 st i samma 4-lmb,		
Ruta 5: 1 fm mellan st-grupperna,
Ruta 6: 3 st i magiska ringen,		
Ruta 5: 1 fm mellan nästa st-grupper,
Ruta 6: 3 st i nästa 4-lmb,		
Ruta 5: 1 fm i hörnets lmb, 1 lm,
						Ruta 4: 1 fm i hörnets lmb,
Ruta 6: 3 st i samma 4-lmb, 		
Ruta 4: 1 fm mellan st-grupperna,
Ruta 6: 3 st nästa 3-lmb.
Ta av garnet och fäst trådarna.
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