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Magisk Julgranskula av Frostvirka 
 

 

Garn: Scheepjes Catona och glittergarnet Lizzy eller Gatsby från www.favoritgarner.se 

Virknål: 3,0 mm 

Förkortningar: 

m – maska 

mb – maskbåge 

lm – luftmaska 

fm – fast maska 

sm – smygmaska 

hst – halvstolpe 

st – stolpe 

3dst – Tredubbelstolpe (tre omslag) 

hö – hoppa över 

lfm – lång fast maska med nedtag i ett tidigare varv. 

Min julgranskula som jag virkat in har omkretsen 18,5 cm. 

 

http://www.favoritgarner.se/
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Gör en magisk ring. 

Varv 1 

10 st om ringen med en lm mellan varje st. Första st består av 3 lm. Sm i första st. 

Varv 2 

1 lm, 1 fm i bakre mb på varje st och 1 fm om varje lmb. Sm i första fm. Totalt 20 fm. Klipp av tråden. 

Varv 3 

Stående hst i bakre mb på någon fm om lmb,* st + lm + st i främre mb på st från varv 1, hst i bakre 

mb på fm om lmb, upprepa från * varvet runt och efter sista st, avsluta med sm i första hst. Klipp av 

tråden. 

Varv 4 

1 fm i alla st och i alla hst och 1 fm om alla lmb. Totalt 40 fm. Klipp av tråden. 

Varv 5 

Fm i bakre mb på fm som är gjord i den första st i någon stolpgrupp från varv 3, fm i bakre mb på 

följande 2 fm , * 3dst i främre mb på fm från varv 2 som är mellan 2 stolp-grupper, hö en fm på varv 

4, fm i följande 3 fm, upprepa från * varvet runt och efter sista 3dst, avsluta med sm i första fm. 

Totalt tio 3dst med 3 fm mellan varje. Klipp av tråden. 

 

Varv 6 

2 st i bakre mb på någon 3dst, *hö 1 fm, 2 st i nästa fm, hö 1 fm, 2 st i 3dst, upprepa från * varvet 

runt och avsluta med sm i första st. Totalt 40 st. Klipp av tråden. 
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Varv 7 

*Fm mellan två st i ett stolp-par, lfm i fm från varv 5, fm mellan stolparna i nästa stolp-par, upprepa 

från * varvet runt och efter din sista lfm, avsluta med sm i första fm. Klipp av tråden. 

 

Här är det en st i stället för lfm. Om du virkar väldigt hårt och dina cirklar blir för små för kulan kan st 

vara att föredra. Tvärtom, om du virkar löst, välj lfm. 

Gör 2 st cirklar. Virka ihop dem runt en julgranskula i rätt storlek. Jag virkar ihop dem i bakre mb. Fäst 

trådarna. 
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Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona. 
 

För vackrast slutresultat, glöm inte att blocka ditt arbete. Blockning gör mönstret mer framträdande 

och det blir jämnt och vackert då vridna kanter och ojämnheter försvinner. När du tvättar dina alster, 

följ alltid garnets tvättråd och undvik sköljmedel. 

 

Det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada om du använder följande 

taggar och länkar när du postar bilder från detta mönster. Då kommer vi också hitta dina fina varianter.  

 

Länk till mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com 

Hashtag: #frostvirka 

Facebook & Instagram: @frostvirka 
 

 

 

Länk garnbutik med garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 

Länk till mönsterbank & portal för virkat & stickat: www.gicona.com 

Hashtags: #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 

 


