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MÖSSA & HALSKRAGE: HÖSTVIRVEL 

Virknål nr 4 

Scheepjes merino soft färg 1: 1nystan till båda stl 

Scheepjes merino soft färg 2: 6 nystan till S/M 7 nystan till L/XL 
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Virktermer: 

Sm: smygmaska 

Fm: fast maska 

St: stolpe 

Reliefstolpe bakifrån: Stolpen virkas med omtag runtom stolpen från föregående varv, från 

baksidan. Gör ett omslag, stick in virknålen från arbetets baksida, runda stolpen från förra 

varvet, hämta garn från baksidan och dra igenom, gör ett omslag och dra igenom alla öglor. 

Korsade stolpar: hoppa över 1 maska, virka 1st i nästa maska, virka därefter 1st i den 

överhoppade maskan så de lägger sig i kors. 

Virkinfo:  

Om inget annat anges börjas varje varv med 3lm och avslutas med 1sm. 
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MÖSSA 

Först virkas resåren, den virkas fram och tillbaka med fasta maskor i den bakre maskbågen till 

en lång remsa som sedan virkas ihop till en ring. I varje vändning virkas 1lm som inte räknas 

som maska. Du kan enkelt anpassa detta mönster i storlek, maskantalet ska vara delbart med 

2. 

Resår: 

Lägg upp 11lm med cerice. Virka 1fm i varje lm med start från den 2:a lm från nålen =10fm. 

Vänd med 1lm. Virka 1fm i varje m, men i den BAKRE maskbågen. Vänd med 1lm. Fortsätt 

att virka på samma vis med fm i bakre maskbågen tills du har virkat totalt 93 varv.  

 

I nästa varv, det 94:e viker du ihop bandet avig mot avig och syr eller virkar ihop det på 

avigsidan med fm fortfarande i den bakre maskbågen. Prova och se om det sitter bra om 

huvudet. Du kan anpassa storleken genom att öka eller minska antal varv, antalet måste dock 

vara delbart med 2. Fäst trådarna. 

Mössan: 

1. Virka med grått 94 st runt jämnt fördelat om resårens ena sida (om du ökat eller minskat 

antal varv på resåren virkar du samma antal stolpar som du gjort varv).  

2. Börja med att göra en sm runtom första st på detta varv med reliefstolpar, därefter 3lm, 

virka totalt 94 reliefstolpar bakifrån. På så vis blir st från förra varvet lite upphöjda. 
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3. Gör en till sm till nästa st, 3lm, virka därefter 1 st i den överhoppade första maskan, hoppa 

över nästa maska, i nästa maska virkar du 1 st, därefter 1st i den överhoppade maskan. 

Fortsätt virka korslagda stolpar varvet ut. 

Varv 1 

 

Varv 2                   

 

 Varv 3 
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4. 1 varv korslagda stolpar som på föregående varv. 

5. 1 varv stolpar 

6. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

7. 1 varv korslagda stolpar 

8. 1 varv korslagda stolpar. 

Upprepa varv 5-8 ytterligare 5 gånger. 

Därefter i de 3 avslutande varven virkas 2st tillsammans för att minska ihop mössan. Ta av 

garnet och sy genom varje kvarvarande maska och snörp åt. Fäst tråden. 
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Halskrage S/M 

Virkinfo: Jag har valt att göra halskragen i två storlekar för att den ska sitta bra. S/M och 

L/XL. Kragen virkas uppifrån halsen och nedåt axeln. Precis som på mössan virkas först 

resåren i en remsa fram och tillbaka som därefter virkas ihop till en ring. Sedan virkar du runt. 

Då avslutas varje varv med 1sm och börjar med 3lm om inget annat anges. Den nedre 

resårdelen virkas också fram och tillbaka och fästs i kanten på kragen med smygmaskor allt 

eftersom den virkas. Mönstret är detsamma som i mössan så titta där för bildbeskrivningar 

och mer detaljerad info. 

Resår: 

Lägg upp 11lm med cerice. Virka 1fm i varje lm med start från den 2:a lm från nålen =10fm. 

Vänd med 1lm. Virka 1fm i varje m, men i den BAKRE maskbågen. Vänd med 1 lm. Fortsätt 

att virka på samma vis med fm i bakre maskbågen tills du har virkat totalt 109 varv. I nästa 

varv, det 110:e viker du ihop bandet avig mot avig och virkar ihop det på rätsidan med fm 

fortfarande i den bakre maskbågen. Fäst trådarna. 

Halskrage: 

1. Virka upp 110 stolpar runt ena sidan av resåren 

2. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

3. 1 varv korslagda stolpar 

4. 1 varv korslagda stolpar 

5. 1 varv stolpar 

6. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

7. 1 varv korslagda stolpar 

8. 1 varv korslagda stolpar. 

9. *1 st i vardera av de första 4 st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut = 132m 

10. 1varv reliefstolpar bakifrån 

11. 1 varv korslagda stolpar 
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12. 1 varv korslagda stolpar 

13. *1st i vardera av de första 5 st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut =154m 

14. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

15. 1 varv korslagda stolpar 

16. 1 varv korslagda stolpar 

17. *1st i vardera av de första 7st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut =176m 

18. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

19. 1 varv korslagda stolpar 

20. 1 varv korslagda stolpar 

21. *1st i vardera av de fösta 8 st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut = 198m 

22. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

23. 1 varv korslagda stolpar 

24. 1 varv korslagda stolpar 

25. *1 st i vardera av de första 9st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut = 220m 

26. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

27. 1 varv korslagda stolpar 

28. 1 varv korslagda stolpar. 

29. 1 varv stolpar 

30. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

Klipp av och fäst garnet. Nu virkas resåren på nederdelen av halskragen. Byt färg. 

Börja mitt bak vid sömmen. Sätt virknålen igenom den första st och dra igenom garnet. 

1. Virka 11lm 

2. Virka fm i lm-kedjan med början i den 2:a lm från nålen tillbaka mot kanten, hoppa över 1 st i 

kanten av kragen och gör en sm i nästa st = 10m. 
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3. 1lm, virka 1 fm i varje m, i den BAKRE maskbågen bort från kanten =10m 

4. 1lm, virka 1fm i varje m i den BAKRE maskbågen tillbaka mot kanten, hoppa över nästa st på 

kanten och fäst med en smygmaska i nästa m. 

Fortsätt virka fram och tillbaka på detta vis med fm i den bakre maskbågen och fäst resåren med en sm 

i varannan m på kanten av kragen. Alla varv vänds med 1 lm som inte räknas som maska. Efter sista 

varvet virkar du eller syr ihop kanterna på resåren. 

 

Halskrage L/XL 

Resår: 

Lägg upp 11lm med cerice. Virka 1fm i varje lm med start från den 2:a lm från nålen =10fm. 

Vänd. Virka 1fm i varje m, men i den BAKRE maskbågen. Vänd. Fortsätt att virka på samma 

vis med fm i bakre maskbågen tills du har virkat totalt 111 varv. I nästa varv, det 112:e viker 

du ihop bandet avig mot avig och virkar ihop det på rätsidan med fm fortfarande i den bakre 

maskbågen, alternativt syr ihop. Fäst trådarna. 

Halskrage: 

1. Virka upp 112 stolpar runt ena sidan av resåren. 

2. 1 varv reliefstolpar bakifrån (se bildbeskrivning). 

3. 1 varv korslagda stolpar 

4. 1 varv korslagda stolpar 

5. 1 varv stolpar 

6. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

7. 1 varv korslagda stolpar 

8. 1 varv korslagda stolpar. 

9. *1 st i vardera av de första 3 st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut = 150m 

10. 1varv reliefstolpar bakifrån 

11. 1 varv korslagda stolpar 
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12. 1 varv korslagda stolpar 

13. *1st i vardera av de första 4 st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut =178m 

14. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

15. 1 varv korslagda stolpar 

16. 1 varv korslagda stolpar 

17. *1st i vardera av de första 5st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut =206m 

18. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

19. 1 varv korslagda stolpar 

20. 1 varv korslagda stolpar 

21. *1st i vardera av de fösta 6 st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut = 234m 

22. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

23. 1 varv korslagda stolpar 

24. 1 varv korslagda stolpar 

25. *1 st i vardera av de första 7st, 2st i nästa st* upprepa varvet ut = 262m 

26. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

27. 1 varv korslagda stolpar 

28. 1 varv korslagda stolpar. 

29. 1 varv stolpar 

30. 1 varv reliefstolpar bakifrån 

Klipp av och fäst garnet. Nu virkas resåren på nederdelen av halskragen. Byt färg. 

Börja mitt bak vid sömmen. Sätt virknålen igenom den första st och dra igenom garnet. 

1. virka 11lm 

2.virka fm i lm-kedjan med början i den 2:a lm från nålen tillbaka mot kanten, hoppa över 1 st  
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i kanten av kragen och gör en sm i nästa st = 10m. 

3. 1lm, virka 1 fm i varje m, i den BAKRE maskbågen bort från kanten =10m 

4. 1lm, virka 1fm i varje m i den BAKRE maskbågen tillbaka mot kanten, hoppa över nästa st 

på kanten och fäst med en smygmaska i nästa m. 

Fortsätt virka fram och tillbaka på detta vis med fm i den bakre maskbågen och fäst resåren 

med en sm i varannan m på kanten av kragen. Alla varv vänds med 1 lm som inte räknas som 

maska. Efter sista varvet virkar du eller syr ihop kanterna på resåren. 


