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Ananasbikini 

Gjorde mig en enkel bikini med ananaser – då jag ääälskar ananaser! 

Jag har använt: 
• Vitt, Gult & Grönt garn – Scheepjes Catona som finns att köpa 
hos www.favoritgarner.se. 
• Virknål 3 mm 
• Sax 
• Synål 

 
 

http://www.mydiy.se/
http://www.favoritgarner.se/
http://www.gicona.com/


                                                              
 
 
 

www.mydiy.se    www.favoritgarner.se    www.gicona.com 
 

Copyright Gicona AB i samarbete med favoritgarner och myDIY. Alla rättigheter förbehållna. 
Reproduktion och publicering av mönster och material utan medgivande är inte tillåtet. Vid 

publicering av bilder i sociala medier, vänligen använd: #mydiyse #favoritgarner #gicona 

Kupor (gör 2 stycken): 
Jag valde att virka kuporna som trianglar, som lätt går att anpassa efter din egna 
storlek på byst. 
Virka 4 lm 
Varv 1: I första lm virkar du 2 st, 2 lm, 3 st, 2 lm, 3 st, 2 lm och avsluta med en sm i 
sista lm i första stolpen. 
Varv 2: Virka 2 lm (räknas som första st), virka 1 st i varje st från föregående varv, i 
luftmaskbågarna virkar du 3 st, 2 lm, 3 st och fortsätter likadant runt. 
Varv 3 –>: Fortsätt upprepa varv 2 tills din triangel har nått det mått du önskar. 
 

 

Ananaser: 
På diagrammet nedan ser ni hur en ananas virkas. 
De runda ringarna står för luftmaskor. 
T:na står för halvstolpar. 
T:n med sträck på magen står för stolpar. 
X står för fast maska. 
• står för smygmaska 

Börja med gult. 
Virka 7 lm 
Varv 1: I tredje lm från nålen virkar du 1 hst, fortsätt virka 3 hst i nästkommande 3 
lm. I nästa lm virkar du 4 hst. Virka tillbaka 3 hst i nästkommande 3 lm, i sista (där 
de 2 första lm (första hst) räknas + 1 hst) virkas 2 hst till. Fäst med en sm i första lm. 
Varv 2: Virka 1 lm, virka 2 fm i nästa m, 1 fm, 1 hst, 1 st, 2 st, 2 st, 2 st, 2 st, 2 st, 1 
hst, 1 fm, 2 fm, 2 fm, 1 fm i samma där du virkade första lm, fäst med en sm. 
Fortsätt med grönt. 
Börja snett nedan mitt på i en fm, virka 5 lm, virka 1 sm i andra lm från nålen. 
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Fortsätt virka 1 hst var i resterande 3 lm. Tag ner för en sm i fm bredvid. Upprepa 
detta 3 gånger till, de två ”mittersta” bladen virkar du 6 lm istället för 5, sista virkar 
du 5 lm som du gjorde på första. 

 

Knytband baktill (gör 2 stycken): 
Lägg upp 100 lm + 1 lm. 
Börja virka fm i andra lm från nålen, virka sedan 1 fm i varje m. Vänd på bandet, 
virka tillbaka med 1 st i varje fm, klipp av och fäst tråden. 

 

Knytband upptill (gör 2 stycken): 
Lägg upp 80 lm + 1 lm. 
Börja virka halvstolpe i tredje lm från nålen, fortsätt virka en hst i varje m. Klipp av 
och fäst tråden. 
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Spets: 
Min spets blev ca 30 cm lång. Vill du göra längre eller kortare ska lm-kedjan vara 
delbar med 17 + 2 
Jag lade upp 85 + 2 
Varv 1: Virka 1 st i fjärde lm från nålen, fortsätt virka 1 st i varje lm varvet ut. 
Varv 2: Vänd med en lm, virka 1 fm i varje m varvet ut. 
Varv 3: Virka 5 lm, hoppa över en fm, tag ner för en fm i nästa, virka 5 lm, hoppa 
över 3 fm, tag ner för en fm i nästa *upprepa* tills du har 2 fm kvar – sista virkar du 2 
lm och en st i sista m. 
Varv 4: Virka 1 lm och tag ner för en fm i stolpen från förra varvet, virka 5 lm, virka 1 
fm i mitten av nästa lm-båge, virka 8 st i nästa lm-båge, virka 1 fm i lm-bågen efter 
det, virka 5 lm, virka 1 fm i nästa lm-båge, virka 5 lm, 1 fm i nästa lm-båge, 8 st i lm-
bågen efter det *upprepa* 
Varv 5: Virka 5 lm, tag ner för en fm i första lm-bågen, virka sedan 1 st + 1 lm i varje 
st från föregående varv, 1 fm i nästa lm-båge, 5 lm, 1 fm i nästa lm-båge *upprepa* 
avsluta med 2 lm och en st i sista m. 
Varv 6: Börja med 1 lm och en fm i stolpen från föregående varv, i luftmaskan 
mellan varje stolpe virkas följande: 
1 musch av tre st (tag ner för en st, drag igenom 2 öglor, tag ner för en ny stolpe, drag 
igenom 2 öglor, tag ner för sista stolpen, drag igenom 2 öglor och drag sedan igenom 
resten öglorna som du har på kroken), 4 lm, virka en sm i första lm, 2 lm, 1 musch i 
nästa lm mellan st *upprepa*. 

Montering: 
• Mät ut mitten på spetsen, märk den maskan med en markör eller nål. 
• Sy fast kuporna, med tre lm mellan framtill. Sy sedan fast i bakre maskbågen på 
både kupan och spetskanten. Fäst och klipp av tråden. 
• Knytbanden upptill sys fast i lm-bågen. 
• Knytbanden baktill sys fast i varsin sida av spetsen. 
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• Ananasen placeras mitt på och sys fast. 
• Välj att fodra med tyg eller virka dubbla kupor så är du sedan redo för solen! 
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