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Väska av mormorsrutor 
Design: Titti Stenke / @diwybytitti 

I samarbete med Favoritgarner & Gicona 
 

       
 

Garnpaket inkl.mönster finns hos: www.favoritgarner.se 

Enbart mönster finns hos www.diwybytitti.com och på mönsterportalen www.gicona.com 

 

Detta mönster är endast för privat bruk. Om du lägger upp bilder på denna design, tagga oss 
gärna så vi hittar din fina version. #diwybytitti  #favoritgarner  #gicona 

 

 

 

Garn: Scheepjes Catona eller Katia Capri - totalt 300 gram.  

Garnåtgång: Basfärg 150 gram + 150 gram av övriga valfria färger. Garn och färgnummer för 

väskorna i bild är: 

 

Rosa väska – Garn Catona basfärg 248 + färger 130, 396, 408 och 523. 

Grön väska – Garn Catona basfärg 172 + färger 101, 130, 162, 402, 408, 412 och 506. 

 

Virknål: 3,0 mm 

Övrigt: Du behöver även sax, nål och ev pärlor till snöret. 

Mått: 43 cm lång och 36 cm bred. Axelbandet 64 cm, men anpassningsbart efter önskemål. 

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

 

Sm= smygmaska 

Lm= luftmaska 

Fm= fast maska 

St= stolpe 

Hst= halvstolpe 

Lmb= luftmaskbåge 

**= Upprepa det som står mellan, tex *3lm, 1 fm*, då ska denna ordning upprepas angivet 

antal gånger 

( )= Om flera olika maskor ska göras i samma maska eller samma luftmaskbåge, sitter de i en 

parentes 

Väskan består av 18 mormorsrutor. Jag har virkat olika antal varv med varje färg och varierat 

färgordningen, vilket ger ett lite livligare resultat. Du kan även välja att göra alla rutor exakt 

lika. Jag har virkat det yttersta varvet i varje ruta med samma färg som jag använder till 

väskans övre del och handtag. Jag vänder på rutan efter varje färg eftersom rutorna annars 

tenderar bli lite sneda, men det är en smaksak. 

 

Mormorsruta: 

Mormorsrutan består av totalt 7 varv. 

Varv 1: 4 lm, slut till en ring med 1 sm, 

 

  
 

3 lm, 2 st om ringen 

 

   

http://www.gicona.com/
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3lm, 3 st om ringen 

 

  
 

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

 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gicona.com/
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Varv 2: om du vill fortsätta med samma färg: Vänd på rutan så du får avigsidan upp. Gör en 

sm till lmb, 2lm, (2 st, 3lm, 3 st) i lmb i hörnet,* (3 st, 3 lm, 3 st) om nästa lmb*, upprepa ** 

2 ggr till och virka sedan 3 lm. Om du nu vill byta färg, avsluta med ett sk. ”osyligt avslut”, se 

bildserie nedan. 

 

    

 
 

Osynligt avslut: Klipp av garnet och trä på en nål, stick in nålen under den 2:a maskan till 

vänster. (Vi ska göra en ögla som ersätter den första maskan), dra igenom tråden, stick in 

maskan genom första maskan till höger, som tråden kommer ifrån, dra igenom tråden och dra 

åt lagom hårt, så har du gjort ett näst intill osynligt avslut. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gicona.com/
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Varv 3: Börja alla nya varv med en stående st, vänd arbetet igen och virka *(3 st, 3 lm, 3 st) 

om hörnet, 3 st i mitten*, upprepa ** 3 ggr till, avsluta med ett osynligt avslut. 

 

    

  
 

Varv 4: Vänd arbetet igen, virka precis som föregående varv.  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gicona.com/
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Varv 5. Om du vill fortsätta med samma färg, gör du precis som i varv 2: 

 

   
 

 

Varv 6: Som varv 4: 

 

 
 

Varv 7: sista varvet. Virka sista varvet på alla rutor med basfärgen. Fäst alla trådar på 

baksidan om du inte redan har gjort det. 

 

 
 

Virka 18 rutor, 9 till framsidan och 9 till baksidan. Här har ni fått exempel på en färgsättning, 

nu är det bara gå loss på flera olika varianter. Använd din fantasi och kombinera fler rutor. 

 

 

 

 

http://www.gicona.com/
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Sammanfogning av rutor: 

 

Lägg upp de 9 rutorna med avigsidan uppåt, enklast är att sitta vid ett högre bord, t ex 

skrivbord eller köksbordet. Virka ihop rutorna med sm i den bakre maskbågen börja med de 2 

lodräta, sedan de två vågräta. Lägg sedan de två stora rutorna av vardera 9 rutor räta mot räta 

och virka ihop dem med sm i den bakre maskbågen uppifrån ena hörnet, längs nederkanten 

och upp mot det andra hörnet. Fäst alla trådar och vänd ut rätsidan. Virka 3 sm i varje hörn. 

 

 

 
 

Kanten: 

 

1. Börja i ena kanten med basfärgen, virka *1 st i lmb i hörnet, 1 st i varje st, 1 st i hörnet, 1 st 

i fogen mellan 2 rutor*, upprepa ** varvet runt och avsluta med 1 sm = 144 st. 

 

   
 

http://www.gicona.com/


                [8] 

 

 

Hemsida   Instagram            Facebook 
www.diwybytitti.com  diwybytitti            diwybytitti 
www.favoritgarner.se  favoritgarner            favoritgarner 
www.gicona.com  giconapatterns           giconapatterns 
 

Copyright © 2020 Gicona® AB. Alla rättigheter förbehålls - Mormorsväska (113-1048, ver.1) 

2-4 1 st i varje st, avsluta med 1 sm. 

 

5. *2 st, 1 lm, hoppa över 1 m*, upprepa * varvet ut och avsluta med 1 sm. Detta blir 

hålvarvet där snöret träs igenom. 

 

6. 1 st i varje st och 1 st om varje lm. 

 

7-8 1 st i varje st, klipp av garnet och fäst tråden. 

 

Axelband:  

 

Virkas av hst, vänd varje varv och den 1:a m i varje varv ersätts av 2 lm. 

 

1. Lägg upp 8 lm, börja virka i den 3:e  lm från nålen, virka 7 hst. Vänd. 

2. Virka 1 hst i varje maska, vänd. 

 

Fortsätt virka tills du har en längd på ca 64 cm, eller önskad storlek. 

 

Sy fast axelbandet från avigsidan i varje sida, se till att det sitter centrerat på kanterna. Det ska 

vara 65 maskor mellan banden på  fram- och på baksidan. 

 

Virka 1 varv sm antingen i samma färg, eller i en avvikande färg, runt kanten på väskan, upp 

över och längs med axelbandet och ned på sidan igen. Gör samma sak på den andra sidan. 

 

Virka eller påta ett långt snöre och trä igenom hålen, börja mitt fram, se bild nedan. Jag fäste 

en liten tofs och några pärlor i ändarna på snöret. 

 

   
 

Färdig! Hoppas du får mycket glädje av din väska och tagga oss gärna i sociala medier! ♥ 

http://www.gicona.com/

