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SWEET DREAMS PILLOW 
 

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 

 

 
 

Garn: Pingo dream, 2 nystan vardera av färgerna: beige, petale och acier. Eller 6 nystan av 

en färg 

 

Virknål: 8 mm 

 

Övrigt: Innerkudde ca 50x50cm. 
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Virktermer: 

Lm= luftmaska 

St= stolpe 

Hst= halvstolpe 

Fm= fastmaska 

Rel st bakifrån= reliefstolpe bakifrån 

Rel st framifrån= reliefstolpe framifrån 

 

Mönster: 

 

Gör 2 rutor, som sedan sys eller virkas ihop. 

 

Lägg med virknål nr 8 löst upp 52lm. 

 

1. Virka 1 st i den 4:e lm från virknålen. Virka därefter 1 st i varje lm. Vänd. 

2. 2 lm, *2 relief st framifrån, 2 reliefst bakifrån*, upprepa ** tills 1 m återstår, avsluta med 

1hst. Vänd. 

Nu byter vi ordning på relief st så att ett korgmönster bildas. 

 

3. 2 lm, *2 relief st bakifrån, 2 relief st framifrån*, upprepa ** tills 1 m återstår, avsluta med 

1hst. Vänd. 

4. 2 lm, *2 relief st bakifrån, 2 relief st framifrån*, upprepa ** tills 1 m återstår, avsluta med 

1hst. Vänd. 

Nu byter vi ordning på relief st så att ett korgmönster bildas. 

 

5. 2 lm, *2 relief st framifrån, 2 reliefst bakifrån*, upprepa ** tills 1 m återstår, avsluta med 

1hst. Vänd. 

2 lm, *2 relief st framifrån, 2 reliefst bakifrån*, upprepa ** tills 1 m återstår, avsluta med 

1hst. Vänd. 

 

Fortsätt att virka på samma vis, växelvis 2 varv av vardera. Färgbyte nr 1 sker på 12: e varvet, 

färgbyte nr 2 på 28:e varvet och totalt virkas 38 varv. 
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Lägg rutorna räta mot räta och virka ihop dem med fm från rätsidan, med 3fm i vardera hörn. 

Fyll med vadd eller en kudde ca 50×50 cm. 
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