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Ampel med träpärlor 
 

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: 2 nystan Scheepjes catona 50g 

 

Virknål: 3,5 mm 

 

Övrigt: Muskot kruka från IKEA, stl 12 cm (höjd 14 cm, ytterdiameter 15 cm) 

Träpärlor i önskad mängd och storlek 
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Överdraget blir ganska tight så det sitter snyggt på krukan. Om du vet med dig att du virkar väldigt 

hårt, får du kanske öka en storlek på virknålen. 

Jag börjar virka i spiral, dvs varvet fortsätter runt runt, sätt en markör i första maskan på varvet så du 

inte tappar räkningen. När det blir dags att virka mönstret avslutas alla varv med 1 sm och börjas 

med 1 sm (som inte räknas in i maskantalet). 

Börja med färg 1, den som ska vara på nedre delen av krukan 

1. 2lm, 6 fm i den 2:a lm från nålen = 6 m 

2. 2 fm i varje m = 12 m 

3. *1 fm, 2fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 18 m 

4. *2 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 24 m 

5. *3 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 30 m 

6. *4 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 36 m 

7. *5 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 42 m 

8. *6 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 48 m 

9. *7 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 54 m 

10. *8 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 60 m 

11. *9 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 66 m 

12. *10 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 72 m 

13. *11 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa ** varvet ut = 78 m 

14-30. Virka 17 varv utan ökning = 78 m 

31. Virka 1 varv fm, där du ökar 2 m spritt över varvet = 80 m 

Här avslutas ”spiralvirkningen” som jag tidigare beskrivit, nu börjar du varje varv med 1 sm (som inte 

räknas in i maskantalet) och 1fm i maskan under, varven avslutas med 1 sm i den första fm. Nu 

börjar vi virka mönstret. Färgbyten görs i sista genomdraget i maskan innan och den tråd som inte 

används får löpa med på insidan av överdraget. Diagrammet läses nedifrån höger och upp. 
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32. 1 fm i varje m utan färgbyten. = första raden i diagrammet. 

33-36. Följ diagrammet, diagrammet virkas totalt 10 ggr på bredden.  

37. Nu virkas återigen enfärgat, men färg 2. Virka fm varvet runt samtidigt som du ökar totalt 5 fm 

fördelat över varvet. Jag ökar över varannan spets: 

Bild 1. 

 

38. Virka fm varvet runt och öka 5 fm fördelat över varvet. Jag ökar nu på varannan spets, där jag 

inte gjorde några ökningar varvet innan: 

Bild 2. 

 

39. Virka fm varvet runt och öka 5 fm fördelat över varvet. Jag ökar igen som på bild 1. 

40. 1 varv fm utan ökning 

41. Virka fm varvet runt och öka 5 fm fördelat över varvet. Jag ökar igen som på bild 2. 

42-52 10 varv fm utan ökning. 

Snören: 

1fm, 90 lm, virka 4 snören med 24 m mellan. Fäst och trä på träpärlor och knyt ihop i toppen. 
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