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VIRKAD STJÄRNA 
 

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, Lisa 8/4 Svarta fåret, cotton alpacka Katia, Katina cablé 5, Katia 

tencel cotton, Tilda cotton eco, Scheepjes cotton 8 m. fl. 

 

Virknål: 2-3 mm, efter tycke. Jag tar så liten virknål som möjligt när jag virkar figurer, för att 

de ska bli formfasta och fyllningen inte ska titta ut! 
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Mönster: 

 

Stjärnan virkas först som en cirkel och därefter virkas uddarna var och en för sig. Det virkas 

två likadana stjärnor som därefter virkas ihop med fasta maskor, eller sys ihop från rätsidan, 

vilket du önskar. De nedersta bilderna i collaget har ihopvirkade stjärnor och de två översta 

bilderna visar ihopsydda stjärnor. 

 

Mittcirkel: 

 

(tips, för att få en rund cirkel så förskjut ökningarna lite, så inte alla ökningar hamnar över 

varandra, annars kan resultatet ibland bli lite kantigt. Virkas som en spiral). 

 

Varv 1: Virka 2 lm 

Varv 2: Virka 6 fm i den 2:a lm från nålen= 6 m 

Varv 3: Virka 2 fm i varje m varvet ut= 12 m 

Varv 4: Virka 1 fm, 2 fm i samma m osv varvet ut = 18 m 

Varv 5: Virka 2 fm, 2 fm i samma m varvet ut = 24 m 

Varv 6: Virka 3 fm, 2 fm i samma m varvet ut = 30 m 

Varv 7: Virka 4 fm, 2 fm i samma m varvet ut = 36 m 

Varv 8: Virka 5fm, 2fm i samma m varvet ut = 42m 

Varv 9: Virka 4fm, 2fm i samma m varvet ut = 50m 

 

Klipp av garnet och fäst trådarna. 

 

Spetsar 

Börja någonstans med nytt garn på cirkeln, spetsarna virkas fram och tillbaka och maskorna 

minskas i båda sidor på vartannat varv. 

 

Varv 1:  10 fm, vänd 

Varv 2: 1 lm, 10 fm, vänd 

Varv 3: 1 lm, hoppa över 1:a m och virka 7 fm, därefter 2 fm m tillsammans =8 fm 

Varv 4: 1 lm, 8 fm 

Varv 5: 1 lm, hoppa över 1:a m, virka 5 fm, sedan 2 fm tillsammans = 6 fm 

Varv 7: 1 lm, 6 fm 

Varv 8: 1 lm, hoppa över 1:a m, virka 3 fm och därefter 2 fm tillsammans = 4 fm 

Varv 9: 1 lm, 4 fm 

Varv 10: 1 lm, hoppa över 1:a m, virka 1 fm och sedan 2 fm tillsammans, = 2 fm 

Varv 11: 1 lm, 2 fm 

Varv 12: 1 lm, 2 fm tillsammans 
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Varv 13: 1 lm, 1 fm 

Det virkas totalt 5 uddar och fäst alla trådar. 

  

När du virkat två stjärnor virkar du samman dem med avigsidorna mot varandra med fasta 

maskor längs sidorna. Jag brukar börja på toppen av en spets. (På varje spets virkar jag två fm 

för att hörnet inte ska bli så stramt). Använd samma färg på tråden som du använde till 

stjärnan. Glöm inte att fylla stjärnan successivt för ett jämnt resultat. Jag brukar använda en 

liten virknål eller spetsig sax för att peta ut fyllningen ordentligt i stjärnspetsarna. 

Byt därefter till en avvikande färg och virka ett varv fm. två fm på varje spets och i varje 

mellanrum mellan spetsarna virkas 3 fm tillsammans för att det inte ska se för tjockt och 

knöligt ut. 

 

http://www.favoritgarner.se/
http://www.diwybytitti.com/

