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MOONFLOWER BABYFILT 
 

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: Katia tencel-cotton 8 nystan till hexagonerna och 2 nystan till kanten. Finns att 

beställa hos www.favoritgarner.se 

 

Virknål 3,5 mm 
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Virkförklaringar: 

lm= luftmaska 

st= stolpe 

dst= dubbelstolpe 

sm= smygmaska 

3 dst tills = 3 dubbelstolpar tillsammansl 

lmb=  luftmaskbåge 

 

Mått filt: 88 x 68 cm 

Mått hexagon: 9cm tvärsöver från rak kant till rak kant 

Antal hexagoner: 60 st hela, 10 st halva 

Hexagonerna sys ihop från avigsidan i den bakre maskbågen. 

 

Hel hexagon 

  

1. 4 lm, slut till en ring med 1 sm. 3 lm, 2 dst tills, 3lm, *3dst tills, 3lm*, upprepa** 4 gånger 

till och avsluta med 1 sm i toppen av de 3lm. Nu ska du ha en blomma med 6 blomblad. 
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2. Sm till lmb, 3 lm, 5st om lmb, 1 lm, * 6 st om lmb, 1 lm*, upprepa ** 4 ggr till. Avsluta 

med en sm. 

 

’    

 

3. 3 lm, 1 st i vardera av nästa 5st, 1st, (1 st, 2 lm, 1 st) om lmb, * 1 st i vardera av nästa 6 st, 

(1 st, 2 lm, 1 st) om lmb*, upprepa ** 4 ggr till och avsluta med 1 sm. 

 

  
 

4. 3 lm, 1 st i vardera av nästa 6 st, (1 st, 2 lm, 1 st) om lmb, *1 st i vardera av nästa8 st, (1 st, 

2 lm, 1 st) om lmb*, upprepa ** 4 ggr till, 1 st i den sista st och avsluta med 1 sm. 

 

 
 

Nu ska du ha en hexagon med 10 st x 6. 
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Halv hexagon 

 

Den halva hexagonen virkas fram och tillbaka, så den vänds för varje varv. 

 

1. (Här börjas och slutas varvet med 2 dst tillsammans istället för 3 dst tills) 3lm, 1dst, 3lm, * 

3 dst tills, 3 lm*, upprepa ** 1 gång till, 2 dst tills. 

 

   
 

  
 

2. 3lm, 5 st om lmb, 1lm, 6 st om nästa lmb, 1lm, 5 st om nästa lmb, 1 st i toppen av 2dst tills. 
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3. 3lm, 1 st i samma m, 1 st i vardera av följande 5 st, (1 st, 2lm, 1 st) om lmb, 1 st i vardera 

av följande 6 st, (1 st, 2lm, 1 st) om lmb, 1 st i vardera av följande 5 st, 2 st i den sista st. 

 

   
 

4. 3 lm, 2 st till i samma m, 1 st i vardera av följande 7 st, (1 st, 2lm, 1 st) om lmb, 1 st i 

vardera av följande 8 st, (1 st, 2lm, 1 st) om lmb, 1 st i följande 7 st, 3 st i den sista st. 

 

  
 

Nu har du en halv hexagon, första sidan 11st, mitten 10 st, sista sidan 11 st. (Den extra stolpen 

i var sida kompenserar för hörn-lmb när du syr ihop rutorna senare. 

 

Montering 

 

Sy ihop alla hexagonerna sida vid sida först, sy på avigsidan i den främre maskbågen sett från 

avigsidan, så de andra maskbågarna bildar en kant mot varandra på framsidan. Sy därefter 

ihop alla remsor på samma vis. Se modell på nästa sida. 
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Spetskant 

 

Börja i luftmaskbågen på toppen av en hexagon där pilen pekar på bilden ovan. Kontrollräkna 

gärna maskorna efter varje varv när du virkar kanten så du slipper repa upp och börja om ifall 

du hamnar fel med hörnen. De första två varven ska jämna ut filten så du får raka kanter och 

på det tredje varvet anpassas antalet maskor för att passa spetsmönstret. 

 

Varv 1: 

 

Kortsida 1: *1 fm i lm-bågen i toppen, 2 fm, 3 hst, 1 dst, 4 dst tills, 1 dst, 3st, 3 hst, 2fm*, 

upprepa ** 5 ggr till,  

 

Hörn 1: 3 fm i hörnet 

 

Långsida 1: *18 fm jämnt fördelat över den halva hexagonen, 2 fm i lm-bågen på nästa hela 

hexagon, 10 fm längs med kanten på hexagonen, 2 fm i nästa lmb på samma hexagon*, 

upprepa ** längs hela långsidan. Istället för 2 fm i den sista lmb på varvet virkas hörn enligt 

nedan: 

 

Hörn 2: i lmb på hörnet virkas 1 hst, 1st, 2 dst tillsammans (1 dst i lmb och 1 dst i nästa m på 

kortsidan virkas ihop till en maska). (Det är stolpen som blir själva hörnmaskan). 
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Kortsida 2: 1 dst, 3 st, 3 hst, 2 fm *1 fm i lmb på toppen, 2 fm, 3 hst, 1 dst, 4 dst tills, 1 dst, 

3st, 3 hst, 2fm*, upprepa ** längs hela kortsidan,  

 

Hörn 3: 3 fm i hörnet 

 

Långsida 2: *18 fm jämnt fördelat över den halva hexagonen, 2 fm i lm-bågen på nästa hela 

hexagon, 10 fm längs med kanten på hexagonen, 2 fm i nästa lmb på samma hexagon*, 

upprepa ** längs hela långsidan. Istället för 2 fm i den sista lmb på varvet virkas hörn enligt 

nedan: 

 

Hörn 4: i lmb på hörnet virkas 1 hst, 1st, 2 dst tillsammans (1 dst i lmb och 1 dst i nästa m på 

kortsidan virkas ihop till en maska). (Det är stolpen som blir själva hörnmaskan). 

 

Långsida 1 (första biten): 1 dst, 3 st, 3 hst, 2 fm. Avsluta med 1 sm i den första fm på varvet. 

 

                  Kortsidor: 131 m (+ 1 hörnmaska på var sida) 

 

 

 

              

 

                                                    Långsidor: 160 m (+ 1 hörnmaska på var sida)                                                   

 

 

 

 

 

 

Varv 2: 

 

Kortsida 1: 1lm, *5 fm, 4 hst, 3 st tills, 4hst, 4 fm*, upprepa ** längs hela kortsidan 

 

Hörn 1: 3 fm 

 

Långsida 1: 1 fm i varje m 

 

Hörn 2: 1 fm, 1 hst, 1 st i hörnmaskan (som är st från förra varvet),  

 

Kortsida 2: 2 st tillsammans, 4 hst, 4 fm, *5 fm, 4 hst, 3 st tills, 4 hst, 4 fm*, upprepa ** 

längs hela kortsidan 

 

Hörn 3: 3 fm 

 

Långsida 2: 1fm i varje m 
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Hörn 4: 1 fm, 1 hst, 1 st i hörnmaskan (som är st från förra varvet), 

 

Kortsida 1 (första biten): 2 st tillsammans, 4 hst, 4 fm. avsluta med 1 sm. 

Nu har vi på långsidorna ökat 2 maskor på vardera sida. På kortsidorna har vi minskat 11 

maskor. Då ska sidorna se ut så här: 

 

Kortsidor: 120 maskor (+ 1 hörnmaska på var sida) 

 

 

 

 

                                           Långsidor: 162 maskor (+ 1 hörnmaska på var sida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 3: 

 

Nu ska vi virka fm runt hela filten och öka antalet maskor så det på varje sida blir ett antal 

maskor som är delbart med 4+1 och 1 hörnmaska i var hörn. 

 

Kortsida 1: 1lm, 1 fm i varje m, MEN öka 3 fm jämnt fördelat över kortsidan, 

  

Hörn 1: 3 fm i hörnet,  

 

Långsida 1: 1 fm i varje m, MEN öka 1 m längs långsidan,  

 

Hörn 2: 3 fm i hörnet,  

 

Kortsida 2: 1fm i varje m längs kortsidan, MEN öka 3 fm jämnt fördelat över varvet,  

 

Hörn 3: 3fm i hörnet.  

 

Långsida 2:1 fm i varje m längs sista långsidan, MEN öka 3 fm jämnt fördelat över kortsidan 

 

Hörn 4: 3 fm i sista hörnet, 
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Kortsida 1(första delen): Fm i första delen av kortsidan och avsluta med 1 sm. 

 

Varv 4: 

 

Nu har vi 125 maskor på kortsidorna, 165 maskor på långsidorna och 1 hörnmaska i varje 

hörn. 

 

Kortsida 1: 4 lm, hoppa över 1 m, *1st i nästa m, 1 lm, hoppa över 1 maska*, upprepa ** 

varvet ut. 

 

Hörn 1: 1 st, 3 lm, 1 st, 1lm,  

 

Långsida 1: hoppa över 1:a maskan på långsidan, *1 st i nästa m, 1lm, hoppa över 1 maska*, 

upprepa ** längs hela långsidan. 

 

Hörn 2: 1 st, 3 lm, 1 st, 1lm, 

 

Kortsida 2: hoppa över 1:a maskan på långsidan, *1 st i nästa m, 1lm, hoppa över 1 maska*, 

upprepa ** längs hela kortsidan. 

 

Hörn 3: 1 st, 3 lm, 1 st, 1lm, 

 

Långsida 2: hoppa över 1:a maskan på långsidan, *1 st i nästa m, 1lm, hoppa över 1 maska*, 

upprepa ** längs hela långsidan. 

 

Hörn 4: 1 st, 3 lm, 1 st, 1lm, 

 

Långsida 1 (första biten): hoppa över 1:a maskan på långsidan, *1 st i nästa m, 1lm, hoppa 

över 1 maska*, upprepa ** 4 ggr och avsluta med 1 sm i den 3:e lm. 

 

Varv 5: 

 

Kortsida 1: 1 sm till lmb. 1 lm, *1 fm om lmb, 2 lm, 3 st tills om lmb, 2 lm*, upprepa** 

längs hela kortsidan tills du har 1lmb kvar. 1fm om den sista lmb + 2lm 

 

Hörn 1: (3 st tills, 1lm, 3st tills, 1lm, 3 st tills, 2lm),  

 

Långsida 1: *1 fm om lmb, 2 lm, 3 st tills om lmb, 2 lm*, upprepa** längs hela långsidan 

tills du har 1lmb kvar. 1fm om den sista lmb + 2lm 

 

Hörn 2: (3 st tills, 1lm, 3st tills, 1lm, 3 st tills, 2lm), 

 

Kortsida 2: *1 fm om lmb, 2 lm, 3 st tills om lmb, 2 lm*, upprepa** längs hela kortsidan tills 

du har 1lmb kvar. 1fm om den sista lmb + 2lm 
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Hörn 3: (3 st tills, 1lm, 3st tills, 1lm, 3 st tills, 2lm), 

 

Långsida 2: *1 fm om lmb, 2 lm, 3 st tills om lmb, 2 lm*, upprepa** längs hela långsidan 

tills du har 1lmb kvar. 1fm om den sista lmb + 2lm 

 

Hörn 4: (3 st tills, 1lm, 3st tills, 1lm, 3 st tills, 2lm), 

 

Kortsida 1 (första biten): *1 fm om lmb, 2 lm, 3 st tills om lmb, 2 lm*, upprepa** och 

avsluta med 1 sm i fm. 

 

Varv 6: 

 

Sm till lmb. 4lm (räknas som första st + 1 lm), hoppa över 3 st tills,  *1 st om lmb, 1 lm, 

hoppa över 1 fm, 1 st om lmb, 1lm, hoppa över 3 st tills*, upprepa ** tills du har 1 fm kvar på 

varvet, innan  de tre stolpgrupperna i hörnet. 1 st om lmb, 1lm, hoppa över sista fm, 1 st om 

lmb, 1 lm, hoppa över 3 st tills, 1 st om lmb, 4lm, hoppa över 3 st tills, 1 st om lmb, 1lm, 

hoppa över 3 st tills, 1 st om lmb… 

 

Fortsätt på samma vis runt hela filten och avsluta varvet med 1 sm i den 3:e lm. 

 

Varv 7 

 

Sm till lmb, 2 fm om varje lmb fram till hörnet (= de 4 luftmaskorna), om de 4 lm virkas (3 

fm, 1 lm, 3 fm). Fortsätt på samma vis runt hela filten. 

 

 

 

  

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

