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Sugar rush påskägg 
Att hänga i påskriset 

 

 

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: 1 nystan Scheepjes sugar rush 50 g räcker till flera ägg. Ett ägg väger ca 5-6 gram 

 

Virknål: 2,0 mm or 1,75 mm 

 

Storlek: 10 cm hög, omkrets:  16,5 cm 

 

Övrigt: Vattenbaserat trälim och vattenballonger 
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Virkförklaringar: 

Sm= smygmaska 

Lm= luftmaska 

Fm= fastmaska 

St= stolpe 

Lmb= luftmaskbåge 

 

Mönster: 

1. Virka 4 lm och slut till en ring med 1 sm i den första m. 

2. 3 lm, 11 st om ringen och avsluta med en sm i den första st, = 12 st 

 

3. 1 lm, *1 fm, 3 lm, hoppa över 1 st*, upprepa 5 ggr till och avsluta med 1 sm i den första fm, så du 

har 6 luftmaskbågar med 1 fm mellan 

4. sm till första lmb, 3 lm och 3 st i lmb, 4 st i vardera av följande 5 lmb, avsluta med 1 sm i den 3:e 

lm = 36 st 
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5. 2lm, 3 st tillsammans, 5 lm, *4 st tillsammans, 5 lm*, upprepa 4 ggr till och avsluta med 1 sm i 

toppen av den första stolpgruppen, så du har 6 lmb med en stolpgrupp med 4 st tillsammans mellan 

varje. 

 

6. sm till lmb, (3lm, 1 st, 3lm, 2st) om lmb,  om nästa lmb *(2 st, 3 lm, 2 st)* upprepa **4 ggr till och 

avsluta med 1 sm i den 3:e lm 

 

7. sm till nästa st, sm till lmb, om lmb virkas:  (3 lm, 2 st, 3 lm, 3 st), om nästa lmb virkas *(3 st, 3 lm, 

3 st)*, upprepa ** 4 ggr till och avsluta med 1 sm i den 3:e lm 
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8. sm till nästa st, sm till nästa st, sm till lmb, 1 lm, *1 fm om lmb, 3lm, 1 st om de 2 st som bilden 

visar, 3lm*, upprepa ** 5 ggr till, avsluta med 1 sm i den 3:e lm 

 

9. sm till lmb, 3 l, 2 st, 1lm, *3st, 1lm*, upprepa ** 10 ggr till och avsluta med 1 sm i den 3:e lm, = 

totalt 12 stolpgrupper 

 

10. 2 lm, 2 st tillsammans, 3 lm, *3 st tillsammans, 3 lm*, upprepa ** 10 ggr till och avsluta med 1 sm 

i toppen av den första stolpgruppen. 
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11. sm till lmb, 1 lm, *1 fm om lmb, (3 st, 2 lm, 3 st) om nästa lmb*, upprepa ** 5 ggr till och avsluta 

med 1 sm i den första fm 

 

12. 3 lm (= första stolpen), 3 lm, *1 fm i lmb, 3 lm, 1 st i fm, 3 lm*, upprepa ** 4 ggr till och avsluta 

med 1 sm i den 3:e lm 

 

13. sm till lmb, 1 lm, virka 3 fm om varje lmb och avsluta med 1 sm i den första fm 
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14. 1 sm till den mittersta av de 3 fm, 1 lm, *1 fm, hoppa över 2 fm och virka 3 st i nästa fm, hoppa 

över 2 fm*, upprepa ** 5 ggr till och avsluta med 1 sm i den första fm 

 

15. 1 lm, *1 fm i vardera av de första 2 m, 2 fm tillsammans*, upprepa ** 5 ggr till och avsluta med 1 

sm i den första fm 

16. *2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet runt och avsluta med 1 sm i den första fm 

17. *2 fm tillsammans*, upprepa ** varvet runt och avsluta med 1 sm i den första fm. Klipp av och 

fäst garnet i båda ändar. 
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Nu är det dags att stärka påskäggen. Blanda ihop lika delar vattenbaserat trälim och vatten, doppa 

ner äggen och blöt upp dem ordentligt i blandningen. Trä in en liten vattenballong som finns att 

köpa i de flesta leksaksaffärer och blås upp den ordentligt så ägget sträcks ut. Knyt ballongen och låt 

äggen lufttorka. Jag ställde dem i några äggkoppar och vände på dem lite då och då. När äggen är 

helt torra smäller du ballongen med en liten knappnål och trär i ett snöre i toppen. 
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