
                                            
 

Copyright: Kristin Stenke – diwybytitti 2018 
 

www.diwybytitti.wordpress.com, Instagram: @diwybytitti, Facebook: Virrkpannan 

SUMMER VIBES 

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: Scheepjes Catona 

Garnåtgång: 100g vit 300g blandade färger 

Virknål: 3 mm 

Väskhandtag 

http://www.diwybytitti.wordpress.com/
http://www.virrkpannan.gmail.com/
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Väskan består av 21 sammanvirkade hexagoner. Den blir ca 37 cm på bredden och ca 41 cm 

på höjden. En hexagon blir ca 12,5 cm från sida till sida.  

Virktermer: 

Lm= luftmaska 

Fm= fastmaska 

Sm= smygmaska 

St= stolpe 

Hst= halvstolpe 

Dst= dubbelstolpe 

3 dst tillsammans= Virka 3 dst men vänta med det sista genomdraget på varje, dra sedan 

garnet genom alla tre dst, så blir de sammanslagna till en maska. 

Relst bakifrån= reliefstolpe bakifrån. Stolpen virkas runtom en stolpe från föregående varv. 

Gör ett omslag, stick in virknålen bakifrån, runtom stolpen. 

Relst framifrån= samma som ovan, men virkas runtom en stolpe från föregående varv och 

stick in virknålen framifrån. 

Lmb = luftmaskbåge 

Färgschema: 

Jag använde mitt Catona 109-pack med 10-grams nystan. Se bilder på bloggen 

www.diwybytitti.wordpress.com för mina färgval till de 21 hexagonerna. Det yttersta varvet 

på varje ruta är virkat med vitt och sammanvirkningen i vitt garn. 

 

http://www.diwybytitti.wordpress.com/
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Hexagon: 

Jag avslutar vid varje färgbyte med att fästa garnet innan jag börjar med en ny färg då jag 

tycker att det ger finast resultat. 

4 lm slut till en ring med 1sm med färg 1. 

 

3lm, 11 st om ringen =12st, avsluta med 1 sm i den 3:e lm. 

 

1lm, 1fm, 3lm, *1fm, 3lm*, Upprepa ** ytterligare 10 ggr = 12 luftmaskbågar. Avsluta med 

en sm i den 1:a fm. 

 

http://www.diwybytitti.wordpress.com/
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Sm till den 1:a lmb, 1lm, 1fm, *om nästa lmb virkar du (3st, 2lm, 3st), *Om nästa lmb 1fm*, 

om nästa lmb (3st, 2lm, 3st)*, Upprepa ** 4 ggr till, då har du fått en stjärna med 6 spetsar. 

Klipp av och fäst garnet. 

 

Med färg 2, *1fm i en stjärnspets, 4lm, 1st mellan spetsarna, 4lm*, Upprepa ** varvet runt, 

avsluta med en sm i den 1:a fm. 

   

Sm till den 1:a lmb. 3lm, 5st om lmb, *6st om nästa lmb*, Upprepa** varvet ut. Klipp och 

fäst garnet. 

 

 

 

http://www.diwybytitti.wordpress.com/
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Med färg nr 3: *1dst i st i det lilla mellanrum som bildas mellan de 6 st i lmb, 1st i vardera 

st*, upprepa ** varvet ut. Klipp av och fäst tråden. 

  

Med färg 1: Om dst vid toppen av en stjärnspets från föregående varv: *(1 relst framifrån, 

3lm, 1 relst framifrån), hoppa över 1st, relst bakifrån i följande 4 st, hoppa över 1 st, om nästa 

dst: (2 relst framifrån), hoppa över 1st, 1relst bakifrån i följande 4 st, hoppa över 1st*, 

Upprepa** varvet ut. Klipp av och fäst garnet. 

   

Byt till vitt garn: *Om lmb 2st, 2lm, 2s, 1 st i vardera av följande 12 st*, Upprepa ** varvet 

ut. Klipp av och fäst garnet. 

  

 

http://www.diwybytitti.wordpress.com/
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Montering 

Hexagonerna virkas ihop med fasta maskor från rätsidan så det blir en liten upphöjd kant 

runtom. Placera ut rutorna enligt bilden nedan och organisera rutorna i den färgordning du 

önskar. 

 

Hopvirkningen blir i flera steg, börja med att virka ihop de hexagoner som möter en annan 

hexagon på varje sida. Dvs starta där du får längsta möjliga sammanhängande söm, fortsätt 

därefter med sidorna. 

Virka 1fm genom lmb i hörnet på båda rutorna, virka 1 fm i varje st längs sidan genom båda 

rutorna, 1fm genom nästa lmb på båda rutorna. 

Nu ska du virka fast nästa hexagon, virka 1 fm genom den första hexagonen och genom lmb 

på den nya hexagonen, fortsätt sedan med 1 fm i varje st och 1 fm genom lmb. 

http://www.diwybytitti.wordpress.com/
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När du kommit en bit på vägen viker du ihop väskan så att du kan virka ihop sido- och 

hörnrutorna. 

Kant 

Nu vill vi ju ha en rak kant upptill på väskan och någonstans att fästa handtagen. Kanten 

virkas i vitt garn.  

1. Börja i toppen av en hexagon och virka *1fm i lmb, virka 1fm i vardera av nästa 7 st, 4hst, 

4st, 1dst, 3dst tillsammans (dvs. i lmb, i hopvirkningskanten och i nästa lmb), 1dst, 4st, 4hst, 

7fm*. Upprepa ** runtom hela väskan. Avsluta med 1sm i den första fm. 

2. 1lm, *4fm, 6hst, 4st, 2dst, 3dst tillsammans, 2dst, 4st, 6hst, 3fm*. Avsluta med en sm i den 

1:a fm. Upprepa ** varvet ut. 

3. 1lm, *4fm, 6hst, 5st, 3st tillsammans, 5st, 6hst, 3fm*. Upprepa**. Klipp av och fäst garnet. 

Handtagsfästen 

Mina handtag är ca 21 cm i nederkanten som ska fästas i väskan. Du kan anpassa antalet 

stolpar så det passar storleken på dina handtag. Jag har virkat 54 st fram och tillbaka i 4 varv. 

Se till att ditt antal stolpar hamnar på mitten av väskans fram- resp. baksida. Vik remsan 

dubbel och sy fast på insidan av väskan. 

Foder: 

Om du önskar kan du även fodra din väska i ett matchande tyg. Klipp ut två rektanglar i 

samma storlek som väskan plus sömsmån på alla sidor. Sicksacka och sy ihop dem i sidorna 

och undertill räta mot räta. Vik ner över kanten och sy in den för hand i väskan med 

smygstygn. Vill du ha en stabilare väska kan du även stryka på hobby mellanlägg/vliesofix 

innan du syr ihop delarna. 
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