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Garn: Svarta Fårets Tilda 

Virknål:  3 mm 

 

Framsida 

 

Till denna kudde har jag gjort fyra Summer Cottage rutor. Det blir lagom till en 

innerkudde som mäter 40x40 cm.  

 

Börja med att göra rutorna. Mönstret hittar du här: 

 

Summer Cottage Square.pdf 

 

 

Virka ihop rutorna: 

Lägg två rutor bredvid varandra med rätsidan mot dig. Du ska nu arbeta i de 

bakre maskbågarna, alltså de längst ifrån dig, och du ska göra smygmaskor. Vi 

ska börja i hörnen och i den andra fm av de tre fm i hörnet.  

 

Gör en ögla på virknålen. Stick in nålen i den bakre maskbågen på den andra 

maskan i den första rutan och sedan i den bakre maskbågen på den andra 

maskan i den andra rutan. Gör ett omslag och dra igenom tråden genom alla tre 

öglorna.  

http://www.handmadeathavang.se/wp-content/uploads/2017/07/Summer-Cottage-Square.pdf


 
 

Fortsätt likadant med resten av maskorna på rutorna fram till andra fm i hörnet. 

Lägg ut nya rutor och fortsätt som tidigare i andra fm i hörnet på de nya rutorna. 

Avsluta när du kommer till den andra maskan i hörnet. Ta av garnet. 

 

Nu ska vi virka ihop rutorna på andra hållet. Gör som ovan. När du kommer till 

mitten hoppar du helt enkelt över smygmaskorna i mitten och går direkt till den 

fm som finns kvar att virka i på rutorna på andra sidan om smygmaskorna.  

 

 
 

Sedan är det bara att virka på. Den sista smygmaskan sätter du i andra fasta 

maskan i hörnen på de båda rutorna.  

 

Ta av garnet och fäst trådarna. 

 

Framsidan är nu färdig. 

 

 

 

 



Baksida 

 

Nu ska vi göra en baksida. Jag har använt vitt garn till baksidan och gjort en 

vanlig farmorsruta. Det finns massor av beskrivningar på nätet på hur man gör 

en farmorsruta, men så här har jag gjort. 

 

 

 Farmorsruta 

 

Förkortningar: 

lm luftmaska 

st stolpe 

lmb luftmaskbåge 

*-* upprepa 

 

Första stolpen på varje varv ersätts av 3 lm. 

 

Gör en magiska ring. 

v 1: 3 lm (första stolpen), 3 st, 2lm  

*4 st, 2 lm* Upprepa *-* varvet ut. 

Avsluta med sm i tredje lm.  

[4 st per sida och 2 lm i hörnen] 

 

v 2: 3 lm, st i följande 3 st, 2 st, 2 lm, 2 st om lmb 

*st i följande 4 st, 2 st, 2lm, 2 st om lmb * Upprepa *-* varvet ut. 

Avsluta med sm i tredje lm.  

[8 st per sida och 2 lm i hörnen] 

 

v 3: 3 lm, st i följande 5 st, 2 st, 2 lm, 2 st om lmb 

*st i följande 8 st, 2 st, 2 lm, 2 st om lmb, * Upprepa *-* tom sista hörnan och 

avsluta med st i de 2 sista st och sm i tredje lm.   

[12 st per sida och 2 lm i hörnen] 

 

Fortsätt virka stolpar i stolparna från föregående varv och gör 2 st, 2 lm, 2 st i 

hörnen. På så sätt utökas varven med 4 stolpar per sida hela tiden. Du ska göra 

18 varv totalt. På varv 18 har du 72 stolpar per sida. Då virkar du ett varv med 

fm i st och en fm i hörnorna.  

 

Ta av garnet och fäst tråden. 

 

Nu är baksidan klar. 

 

 



Ihopvirkning 

 

Framsidan och baksidan är ihopvirkade med krabbmaskor men givetvis kan du 

virka ihop med fasta maskor om du vill.  

 

Lägg avigsidorna mot varandra och virka ihop med krabbmaskor. När du har 

virkat 2,5 sida kan du lägga i innerkudden och fortsätta virka ihop kudden.  

 

Ta av och fäst garnet. Nu är din kudde klar! 

 

 
 

När du virkar efter mina mönster och lägger ut i sociala medier vill jag att du 

länkar hit eller hänvisar till www.handmadeathavang.se. Jag blir glad om du 

använder #handmadeathavang eller @handmadeathavang så att jag kan se ditt 

fina arbete.  
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