
         

 

Gammeldags julgransstrutar 

 

Garn: Scheepjes maxi sweet treat. I garnpaketet finns det material för att göra 3 olika 

färgkombinationer; 1grön (412) med vit (105) kant, 1gråblå (393) med guld (179) kant, 1röd 

(115) med grön (412) kant. 

Till detta mönster behövs även trälim för stärkning. 

Virknål 1,5 

Virktermer: 

Fm fast maska 

Lm luftmaska 

St stolpe 

Sm smygmaska 

Picot 3lm, 1fm i den 1:a lm 



         

 

Varv 1. Virka 4lm och slut till en ring med en sm. Virka 3lm (=första st) därefter ytterligare 

11st om ringen, avsluta med 1 sm i den 3:e lm. 

         Varv 1 

 

 

Varv 2. 4lm (=1st+1lm), *1st, 1lm* upprepa ** ytterligare 10 gånger och avsluta med en sm i 

den 3:e av de förtsa lm. Du har nu 12 st med 1lm mellan varje. 

 

     Varv 2   Varv 3 

 

 

Varv 3. Gör en sm till mellanrummet mellan st, virka 3lm, 2st i mellanrumet, *3st i nästa 

mellanrum* Upprepa ** varvet ut och avsluta med en sm =36st. 

Varv 4. 2lm, 2st tillsammans (= första 3st tillsammans), 4lm, *3st tillsammans, 4lm* Upprepa 

** 10 ggr till och avsluta med en sm i toppen av de första 3st tillsammans. Du har nu 12 

spetsar med 4lm mellan varje. 

 



         

 

Varv 4                Varv 5 

 

 

Varv 5. Virka 3lm, 1st i toppen av spetsen, 2lm, 2st till i toppen av spetsen, 1fm om lm-

bågen,* (2st, 2l, 2st) i toppen av nästa spets, 1fm om lm-bågen* Upprepa ** ytterligare 10 

gånger och avsluta med en sm i den 3:e av de första 3lm. 

Varv 6. Gör 2sm så du hamnar i lm-bågen mellan stolparna. (3lm, 1st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 

3lm, *(2st, 2lm, 2st) I nästa lm-båge, 3lm* Upprepa ** ytterligare 10 ggr och avsluta med en 

sm I den 3:e av de första lm. 

 

Varv 6   Varv 7 

 



         

 

Varv 7. Gör 2sm till lm-bågen, (3lm, 1st, 2lm, 2st) i lm-bågen, (1st, 2lm, 1st) om 3lm-bågen, 

(2st, 2lm, 2st) om nästa lm-båge, 2lm, 1fm om 3lm-bågen, 2lm, *(2st, 2lm, 2st) om nästa lm-

båge, (1st, 2lm, 1st) om 3lm-bågen, (2st, 2lm, 2st) om nästa lm-båge, 2lm, 1fm om 3lm-

bågen, 2lm* Upprepa ** 4ggr till. Avsluta med en sm. 

Varv 7; färdigt varv 

 

 

Varv 8. Gör 2sm till lm-bågen, (3lm, 1st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, (2st, 2lm, 2st) i nästa lm-

båge, 1lm (2st, 2lm, 2st) i nästa lm-båge, 4lm, *(2st, 2lm, 2st, 1lm)x3, 3lm* Upprepa ** 4ggr 

till, avsluta med 1sm. 

 

Varv 8   Varv 9 

 



         

 

Varv 9. Gör 2sm till lm-bågen, (3lm, 1st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, 9st i nästa lm-båge, 1lm, 

(2st, 2lm, 2st) om nästa lm-båge, 2lm, 1fm om nästa lm-båge, 2lm, * (2st, 2lm, 2st) om nästa 

lm-båge,1lm, 9st i nästa lm-båge, 1lm, (2st, 2lm, 2st) om nästa lm-båge, 2lm, 1fm om nästa 

lm-båge, 2lm* Upprepa ** 4ggr till, avsluta med en sm. 

Varv 10. Gör 2sm till lm-bågen, (3lm, 1st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, (1st, 1lm)x9, (2st, 2lm, 

2st) i lm-bågen, 5lm, *(2st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, (1st, 1lm)x9, (2st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 

5lm* upprepa ** 4 ggr till, avsluta med 1sm. 

 

Varv 10   Varv 11 och 12 

 

 

Varv 11. Gör 2sm till lm-bågen, (3lm, 1st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, (1st i mellanrummet 

mellan st, 1lm)x8, (2st, 2lm, 2st), 1lm, (1st, 2lm, 1st) om 5lm-bågen, 1lm, *(2st, 2lm, 2st) i 

lm-bågen, 1lm, (1st i mellanrummet mellan st, 1lm)x8, (2st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, (1st, 

2lm, 1st) om 5lm-bågen, 1lm* Upprepa ** 4 ggr till, avsluta med 1sm. 

Varv 12. Gör 2sm till lm-bågen, (3lm, 1st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, (1st i mellanrummet 

mellan st, 1lm)x7, (2st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, (2st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, *(2st, 2lm, 

2st) i lm-bågen, 1lm, (1st i mellanrummet mellan st, 1lm)x7, (2st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm, 

(2st, 2lm, 2st) i lm-bågen, 1lm* Upprepa ** 4 ggr till, avsluta med 1 sm. 

Klipp av och fäst trådarna och byt till färg 2. 

Kant: 

Kanten består av picoter, se beskrivningen högst upp. Börja på samma ställe som du gjort 

tidigare i mönstret, i lm-bågen mellan st. *1fm, 1 picot, 1fm i samma lm-båge, )1fm om nästa 

lm, 1 picot)x7, 1fm om nästa lm, 1fm i nästa lm-båge, 1picot, 1fm i samma lm-båge, 1fm om 



         

 

nästa lm, 1picot, 1fm om samma lm, 1fm om nästa lm-båge, 1picot, 1fm i samma lm-båge, 

1fm om nästa lm, 1picot, 1fm om samma lm* Upprepa ** varvet ut. 

Pressa duken med ett strykjärn så blir den slät och lite fastare, därmed lättare att forma vid 

stärkning. 

 

Kant: 

 

 

Tofs: 

Linda garnet runt handen några varv, jag snurrade ca 30 varv. Knyt en tråd genom mitten. Vik 

ihop och knyt en tråd runtom för att hålla ihop tofsen. Klipp den jämnt i ena ändan. 

 



         

 

Stärkning: 

Jag lägger upp en bit aluminiumfolie på köksbänken. Blandar i en liten skål lika delar trälim 

och vatten. Sedan penslar jag på limblandningen på duken, på båda sidor så den blir 

genomdränkt. Pressar den lätt med handen på en torr folieklädd yta så överflödigt lim 

försvinner. Vik in ena sidan av duken och snurra ihop den till en strut. Man får forma till den 

lite med händerna. Till en början kommer struten att sjunka ihop lite så jag brukar få forma till 

den några gånger under torktiden. Har du en liten klämma kan du med fördel sätta den där 

duken går omlott, men det brukar gå bra utan med. Ibland fuskar jag lite och kortar ner 

torktiden lite med hjälp av hårfönen. Om struten inte håller ihop helt när den torkat tar jag lite 

rent trälim under yttersta kanten och limmar ihop den ordentligt. 

      

   

 

Montering: 

Nu när struten torkat ordentligt ska vi fästa tofsen och virka en liten ögla att hänga struten i. 

1. Trä en liten synål med ena tråden från tofsen, sy igenom strutens nedre del, mitt på ena 

sidan, sy igenom med den andra tråden i mitten av den andra sidan. 

2. Sno trådarna några varv runt tofsen och knyt ihop dem på baksidan. 

3. Virka en lm-kedja som du syr fast med en tunn vass nål bakpå struten. Jag virkade 20lm. 

Fäst tråden genom att sy genom några maskor mot mitten, knyt ihop med varandra. 



         

 

1.              2. 

   

3.                 4. 
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