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Mormorsruteduk ”Sommarlycka” av Frostvirka 

         

 

Garn: Scheepjes Catona från www.favoritgarner.se 
 
2 x 50 g 512 
2 x 50 g 392 
1 x 50 g 238 
1 x 50 g 522 
1 x 50 g 518 
 
Virknål: 3,0 mm 

 

http://www.favoritgarner.se/
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Förkortningar: 
Lm – luftmaska 
Lmb – luftmaskbåge 
Fm – fast maska 
St – stolpe 
Hst – halvstolpe 
Hö – hoppa över 
Picot – virka 3 lm, sm i första lm. 

Tips: Första st på varje varv kan göras stående, alternativt sm + 3 lm. 
Den översta duken i gröna nyanser är gjord av 36 stycken mormorsrutor. 8 
stycken med det tredje varvet gult, 12 stycken med det tredje varvet ljusrosa 
och 16 stycken i mörkrosa bild 5. 
 
Mormorsruta: 
Magisk ring, eller en luftmaskring av 4 lm och sm i första lm. 
Varv 1: Om ringen virkas 3 lm (räknas som första st) 2 st, 2 lm, 3 st, 2 lm, 3 st, 
2 lm, 3 st, 2 lm, sm i 3:e lm. Klipp av tråden. Totalt 12 st och 4 lmb. 

Varv 2:  *3 st + 2 lm + 3 st om lmb, 1 lm, hö 3 st, upprepa från * varvet runt och 
avsluta med sm i första st. Klipp av tråden. Totalt 24 st, fyra 2-lmb och fyra 1-
lmb. 

Varv 3:   *3 st + 2  lm + 3 st om 2-lmb,  1 lm, hö 3 st, 3 st om 1-lmb, 1 lm, hö 3 st, 
upprepa från * varvet runt och avsluta med  sm i första st. Klipp av tråden. 
Totalt 36 st, fyra 2-lmb och åtta 1-lmb. 

Varv 4: *3  st + 2  lm + 3 st om  2-lmb, hö 3 st, 3 st om 1-lmb, hö 3 st, 3 st om 1-
lmb, hö 3 st, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Klipp av 
och fäst trådarna. Totalt 48 st och fyra lmb. 
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Lägg alla dina 36 rutor så som du vill ha dem, och ta ett foto. Då är det lättare 
att virka ihop dem i rätt ordning bild 6. 

 
Hopvirkning av rutor: 
Jag börjar med rutan högst upp till höger på bild 6. Endast på din första ruta 
virkar du runt hela rutan på följande vis: 
Fm + 7 lm + fm om 2-lmb (hörn), *5 lm, hö 3 st, fm mellan stolpgrupperna, 5 
lm, hö 3 st, fm mellan stolpgrupperna, 5 lm, hö 3 st, fm mellan stolpgrupperna, 
5 lm, hö 3 st, upprepa från * och avsluta med sm i första fm. Klipp av 
tråden. Bild 7. 
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Jag fortsätter med rutan till vänster om min första ruta på bild 6. Ruta 2 
(virkas ihop med ruta 1 på en sida): 
Fm + 7 lm + fm om 2-lmb, (5 lm, hö 3 st, fm mellan stolpgrupperna) 3 ggr, 5 
lm, hö 3 st, fm om 2-lmb, 3  lm, sm om 7-lmb på ruta 1, 3 lm, fm om 2-lmb bild 
8 (2 lm, sm om nästa 5-lmb på ruta 1 bild 9, 2 lm, hö 3 st på ruta 2,  fm i 
mellanrummet mellan stolpgrupperna bild 10) 3 ggr, 2 lm, sm om 5-lmb på 
ruta 1, 2 lm, fm om 2-lmb på ruta 2, 3 lm, sm om 7-lmb på ruta 1, 3 lm, fm om 
2-lmb på ruta 2 bild 11, (5 lm, hö 3 st, fm om utrymmet mellan st-grupper) 3 
ggr, 5 lm, fm + 7 lm + fm om 2-lmb, (5 lm, hö 3 st, fm om utrymmet mellan st-
grupper) 3 ggr, 5 lm, sm i första fm bild 12. Klipp av tråden. 
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Virka ihop resten av rutorna i samma rad på samma vis. Den nya rutan du 
börjar virka på kallar vi hela tiden för ruta 2 och den tidigare rutan som du 
virkar ihop den med, kallar vi för ruta 1. Bild 13. Nu är översta raden på duken 
klar. 
 
När du börjar på rad 2 kommer alla rutorna utom den första, att virkas ihop på 
två sidor bild 14 – 17. Den första rutan du virkar dit är den längst till höger på 
andra raden uppifrån på bild 6. Det klurigaste är att få till en snygg gemensam 
sm när man virkar ihop hörnen. Jag stoppar alltid in nålen underifrån på dessa 
ställen. Följande rutor virkas ihop på samma sätt, en ruta i taget. 
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Avslutande kant runt hela duken: 
3 fm + picot + 3 fm om 7-lmb bild 19, *(fm + hst+ 2 st om nästa 5-lmb, 
picot, 2 st + hst + fmom nästa 5-lmb)2 ggr bild 20, fm + hst + st om 7-lmb bild 
21, st + picot + st mellan de två  7-lmb bild 22, st + hst + fm om nästa 7-
lmb bild 23, upprepa från * varvet runt, men i hörnens 7-lmb virkar du 3 fm + 
picot + 3 fm. Avsluta med sm i första fm. 
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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 

 
 


