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Nordic Winter filt 

Av Frostvirka 

 

           

Garn: Phildar Phil Express från www.favoritgarner.se 
 
1 nystan av färg: Rosée, Bordeaux, Glacon och Crème 
2 nystan av färg: Ecru 
3 nystan av färg: Jeans 

Nål: 12 rekommenderas, men jag valde nål 15 för att filten skulle bli lite 
mjukare och följsammare. 

Storlek: Ca 71 x 120 cm 

Förkortningar: 
M – maska 
Mb – maskbåge 
Lm – luftmaska 
Fm – fast maska 
Sm – smygmaska 
St – stolpe 
Hö – Hoppa över 

http://www.favoritgarner.se/
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Bra att veta: När du byter färg, börja varvet med stående fm, eller sm + 1 lm. 
Om det är en st, gör en stående st, eller sm + 3 lm. Alla udda varv virkas från 
rätsidan. Du vänder på arbetet efter varje varv. När det står ”klipp av tråden” så 
beror det på att jag har valt att byta färg på följande varv. Längst ner på sidan 
hittar du information om varvens färgfördelning. 
Lägg upp 41 lm. 

Varv 1: St i 5 :e lm från nålen, *1 lm, hö en m, st i nästa m, upprepa från * 
varvet ut. (20 st med en lm mellan varje) 

Varv 2: 4 lm (räknas som st + 1 lm), *st i nästa st, 1 lm, upprepa från* varvet ut 
och avsluta med en st i sista st. Klipp av tråden. (20 st med en lm mellan varje). 

Varv 3: Fm i första st, *fm om lmb, fm i nästa st, upprepa från * varvet ut. (39 
fm) 

Varv 4: Alla m görs i främre mb (den som du har mot dig), 
1 lm, fm i första m, 1 fm i i varje m varvet ut. Klipp av tråden. (39 fm). 
Varv 5: St i första m, *lm, hö en m, st i nästa m, upprepa från * varvet ut. ((20 st 
med en lm mellan varje). 

Upprepa varv 2 – 5  nio gånger till och avsluta sedan med att göra varv 2 en 
gång till.  (Totalt 42 varv) 

Fäst alla trådar på baksidan. Jag delade varje garnstump så att det blev 
tunnare och lättare att fästa. Jag valde också att knyta ihop de delade trådarna 
innan jag fäste dem för att vara säker på att de inte skulle åka upp. 

Så här fördelade jag färgerna: 

Varv: 
1-2  Ecru 
3-4  Jeans 
5-6  Glacon 
7-8  Jeans 
9-10  Rosée 
11-12 Jeans 
13-14 Ecru 
15-16 Jeans 
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17-18  Bordeaux 
19-20 Jeans 
21-22  Crème 
23-24 Jeans 
25-26  Bordeaux 
27-28 Jeans 
29-30 Ecru 
31-32 Jeans 
33-34  Rosée 
35-36  Jeans 
37-38  Glacon 
39-40 Jeans 
41-42 Ecru 
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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 

 


