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Veronica kudde 

Av Frostvirka 

     
 
Garn: Pingo Dream från www.favoritgarner.se 
 
Färg A Flanelle 1 nystan 
Färg B Berlingot 2 nystan 
Färg C Ecru 1 nystan 
 
Till två kuddar har jag använt 1 nystan Ecru, 3 nystan (2 och 1/4) Flanelle 
och  2 nystan Berlingot. Om du virkar löst kommer du att behöva 3 nystan 
Berlingot. 

Innerkudde: 40 x 40 cm 
Nål: 8,0 
 
Förkortningar: 
M – maska 
Mb – maskbåge 
Lm – luftmaska 
Fm – fast maska 
Sm – smygmaska 
Lmb – Luftmaskbåge 
Picot – 4 lm, sm i första lm 
Bra att veta: Från varv 2 börjar alla varv med 1 lm, det är en så kallad 
vändmaska och räknas inte. I det här mönstret kommer de jämna varven att 

http://www.favoritgarner.se/
https://frostvirka.com/monster/kudde-veronica/img_2543/
https://frostvirka.com/monster/kudde-veronica/img_2545/
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räknas som rätsidan. Inga trådar klipps av utan du låter tråden som du inte 
använder löpa med på sidan. 
Lägg upp 33 lm med garn A. 
Varv 1: Fm i andra lm från nålen, fm i varje lm varvet ut. (32fm) 

Varv 2:  1 fm i var och en av de första två m, 12 lm, *1 fm i var och en av 
följande 4 m, 12 lm, upprepa från *varvet ut och avsluta med 1 fm i var och en 
av de två sista m. (32 fm och 8 stycken 12-lmb) 

Varv 3:  Fm i varje m (lmb hoppas över och lmb ska synas på rätsidan). (32 fm) 

Varv 4:  Fm i varje m (32 fm). 

Varv 5: Fm i varje m, men på sista fm, dra garn B genom öglan. 
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Varv 6 – 9: Garn B. Upprepa varv 2 – 5, men på sista varvet, dra garn A genom 
öglan på den sista fm. 

Upprepa varv 2 – 9 tills du har 5 partier med färg A och 4 partier med färg B. 

När du har gjort varv 5 med färg A sista gången (denna gång ska du inte byta 
färg på sista m) ska dina lmb sammanlänkas. Dra varje ögla genom öglan 
under. 

Näst sista varvet: Virka 1 fm i var och en av de första två m, *stick in nålen 
genom lmb och gör en fm i nästa m, 1 fm i var och en av följande 3 fm, upprepa 
från * varvet ut men  avsluta med 1 fm i sista m efter den sista sammanlänkade 
kedjan (32 fm). 

 

https://frostvirka.com/monster/kudde-veronica/img_2531-2/
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Sista varvet: 1 fm i varje m. (32 fm). Klipp av tråden. 

Baksida: 
Bra att veta: På alla jämna varv virkas fm i främre mb. Från varv 2 börjar alla 
varv med 1 lm, det är en så kallad vändmaska och räknas inte. På den här delen 
är de udda varven rätsidan. 
 Lägg upp 33 lm med färg B. 
Varv 1: Fm i andra lm från nålen, fm i varje lm varvet ut. (32fm) 

Varv 2: Fm i varje m varvet ut. (32 fm) 

Varv 3 – 32 Som varv 2. Klipp av tråden. 

Virka ett varv med fm med färg C runt både framsida och baksida. 32 fm på 
varje sida, totalt 128 fm runt varje del. Klipp inte av tråden utan fortsätt direkt 
på sista varvet med samma färg. 

 

https://frostvirka.com/monster/kudde-veronica/img_2532/
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Lägg avigsidorna mot varandra och virka ihop båda delarna. Börja i hörnet, 1 
fm, *picot, 1 fm i var och en av följande 2 fm, upprepa från * varvet runt och 
efter sista picoten, avsluta med 1 fm och sm i första fm. Stoppa i kudden när 
tre sidor är ihopvirkade och virka sedan ihop den sista sidan (totalt 16 
picoter på varje sida och 2 fm mellan varje picot). 
Fäst alla trådar. 
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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 


