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MICHELLES HUNTANDSMÖSSA 
 

Design: Titti Stenke @diwybytitti 

 

Mönster för privat bruk. Om du önskar använda mönstret på annat sätt är du välkommen att 

kontakta Titti på www.virrkpannan.gmail.com 

 

 

 
 

 

Garnåtgång:  Scheepjes merino soft, 2 nystan blått och 1 nystan vitt 

 

Virknål: 4 mm 
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Börja med resåren i blått garn. 

Varv 1: Lägg upp 9 lm, virka 1 fm i varje lm med start i den 2: a lm från nålen = 8 fm. Vänd 

med 1lm. 

Varv 2: virka 1 fm i varje m, men i den BAKRE maskbågen, vänd med 1 lm= 8 fm. Vänd 

med 1 lm. 

Fortsätt att virka på samma vis, fram och tillbaka i den bakre maskbågen tills du virkat totalt 

96 varv. Sy eller virka ihop resåren i kortändan till en ring. 

Nu virkar du upp maskor längs med ena kanten av resåren, fortfarande med blått garn, Börja 

med 1 st och virka varannan st och varannan fm, avsluta med en fm och en sm i st. När du 

gör smygmaskan byter du samtidigt färg och drar igenom vitt garn. Klipp inte av garnet vid 

färgbyten, det kan löpa med längs insidan av mössan så blir det inte så mycket trådar att fästa. 

Nu ska du med vitt garn virka varannan fm och varannan st. Börja med 1 fm, så du får fm 

över förra varvets st och st över förra varvets fm. Avsluta med en sm och byt samtidigt 

tillbaka till blått. 

 

Fortsätt virka på samma vis med färgbyte efter varje varv tills du virkat totalt 37 varv. Sista 

varvet i blått, sedan börjar du minska ihop mössan med blått garn. 

*1fm i vardera av de första 14m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut = 90m 

*1 fm i vardera av de första 13m, 2fm tillsammans* upprepa** varvet ut = 84m 

*1 fm i vardera av de första 12m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut = 78 m 

*1 fm i vardera av de första 11m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut = 72 m 
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*1 fm i vardera av de första 10m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut = 66 m 

*1 fm i vardera av de första 9m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut = 60 m 

*1fm i vardera av de första 8 m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut =54m 

*1fm i vardera av de första 7m, 2fm tillsammans* upprepa **varvet ut =48m 

*1fm i vardera av de första 6m, 2fm tillsammans* upprepa** varvet ut =42m 

*1fm i vardera av de första 5m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut =36m 

*1fm i vardera av de första 4m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut = 30m 

*1fm i vardera av de första 3 m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut =24m 

*1fm i vardera av de första 2m, 2fm tillsammans* upprepa ** varvet ut =18m 

*1fm i den första m, 2´fm tillsammans* upprepa ** varvet ut =12fm 

*2fm tillsammans* varvet ut=6fm. Klipp av och trä tråden genom vardera av de 6 

kvarvarande maskorna, snörp åt och fäst tråden på insidan. 
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