
Somrig vimpel 
Mönster: Christina Liljedahl  

@handmadeathavang 

 

 
 

 

Garn: Svarat Fårets ”Tilda” vit (04), blekgul (532), mellanblå (65), rosa (40) 

och ”Tilda Bamboo” lime (38). Det går även bra att använda något annat 

bomullsgarn.  

 

Virknål: 2,5 mm eller den virknål som passar till ditt garn. 

 

Förkortningar: 

v varv 

*-* upprepa 

hö hoppa över 

m  maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

hst halvstolpe 

st stolpe 

pop popcornmaska 

 



Så här virkar du en popcornmaska: 

Virka 4 stolpar. Ta virknålen ur öglan och stick in virknålen i den första stolpen 

och sedan i öglan. Gör ett omslag och dra tråden genom öglan och den första 

stolpen.  

 

Om popcornmaskan virkas först på varvet byts första stolpen ut mot 3 lm. När 

du virkat 3 stolpar tar du virknålen ur öglan och sticker in den i den tredje 

luftmaskan och sedan i öglan. Fortsätt sedan som ovan.  

 

I början på varje varv ersätts stolpe med 3 luftmaskor, halvstolpe med 2 lm och 

fast maska med 1 luftmaska.  

 

Virka valfritt ojämnt antal trekanter beroende på hur lång vimpel du vill ha.  

 

Mönster:  

 

Med gult garn gör en magisk ring eller 4 lm som sluts till en ring med en 

smygmaska. 

 

v 1:  

6 fm i ringen. 

Avsluta med sm i första fm. Ta av garnet. 

[6 fm] 

 

Byt färg till vitt och fäst garnet i valfri fm med en sm. 

 

v. 2  

*pop i fm, 2 lm*. Upprepa *-* 5 gånger. 

Avsluta med sm i första pop. Ta av garnet och fäst. 

[6 pop och 2 lm mellan varje pop] 

 

Byt färg och fäst garnet i valfri lmb med en sm. 

 

v. 3  

5 hst i lmb, 

*2 st, 3 lm, 2 st i nästa lmb, 

5 hst i nästa lmb.* Upprepa *-* 2 gånger, men utelämna 5 hst i sista 

upprepningen. 

Avsluta med sm i första hst (2:a lm).  

[5 hst och 4 st per sida samt 3 lm i hörnen.] 

 

v. 4  

st i samma m, st följande 6 m,  



*2 st, 3 lm, 2 st i lmb, 

st i följande 9 m.* Upprepa *-* 2 gånger, men utelämna 7 st i sista 

upprepningen.  

Avsluta med sm i första st (3:e lm).  

[13 st per sida och 3 lm i hörnen.] 

 

v. 5  

st i samma m, st i följande 8 m, 

*1 lm, 1 st i lmb, 3 lm, 1 st i samma lmb, 1lm, 

hö st, st i följande 12 m.* Upprepa *-* 2 gånger, men utelämna 9 st i sista 

upprepningen.  

Avsluta med sm i första st (3:e lm). Ta av och fäst garnet. 

[14 st och 2 lm per sida samt 3 lm i hörnen.] 

 

Byt färg och fäst garnet i valfri 3-lmb (hörn) med en sm. 

 

v. 6 

4 lm, fm i tredje lm från virknålen, 1 fm i samma lmb (Detta bildar ett hörn med 

en picot.) 

*fm i följande 16 m, 

3 fm i 3-lmb.* Upprepa *-* 2 gånger, men utelämna 3 fm i 3-lmb i sista 

upprepningen. 

Avsluta med sm i första fm (lm).  

Ta av och fästa garnet.  

 

Spänn ut dina trianglar med nålar och fukta dem lite så att de får en snygg form 

när de torkat. 

 

Nu ska vi virka ihop våra trianglar till en vimpel.  

 

Montering: 

Gör en kedja bestående av luftmaskor i lämplig längd med vitt garn och fortsätt 

virka fasta maskor längs med övre kanten på en trekant. (OBS: Kontrollera så att 

picoten hamnar nedåt!) Ta med 2 fasta maskor från hörnorna på var sida och 

virka 3 luftmaskor mellan varje trekant. Virka ihop alla dina trekanter på detta 

sätt och avsluta med en luftmaskkedja i samma längd som den inledande 

luftmaskkedjan. Ta av och fäst garnet. 

 

Nu är din vimpel klar att hänga upp! 

  

 

 


