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Icy Flower Ruta / Icy Flower Square 

by MyDIY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Små rutor som kan användas i en mängd olika projekt. 

Jag har virkat dessa med nål 3 mm och i Catona-garn från www.favoritgarner.se 

Jag har använt färgerna 173 (Ljusblå), 397 (Turkos) & 201 (Mörkblå). 

 

You can make a lot with just some squares.  

This one I’ve made with hook 3 mm and the yarn Catona from www.favoritgarner.com 

I’ve used colour 173 (Light Blue), 397 (Turqousie) & 201 (Blue).  

 

 

Förkortningar: 

sm – smygmaska 

m – maska 

lm – luftmaska 

fm – fastmaska 

hst – halvstolpe 

st – stolpe 

rel. fram st – relief fram stolpe 

rel. bak fm – relief bak fastmaska 

rel. bak hst – relief bak halvstolpe 

picot – 3 lm, gör en sm i första lm 
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Abbreviations: 

sl st – slip stitch 

st – stitch 

ch – chain 

sc – single crochet 

hdc – half double crochet 

dc – double crochet 

fp dc – front post double crochet 

bp sc – back post single crochet 

bp hdc – back post half double crochet 

picot – ch 3, make a sl st in first ch 
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4 lm, slut till en ring med en sm. 

Varv 1: *1 st, 3 lm*, upprepa *-* sammanlagt 8 gånger (8 st, 24 lm). 

Ch 4, make a ring with a sl st in first ch. 

Row 1: *1 dc, ch 3*, repeat *-* a total of 8 times (8 dc, 24 ch). 

 

Varv 2: *Om lm-bågen virkas [1 fm, 3 st, 1 fm], hö st*, upprepa *-* sammanlagt 8 gånger (16 

fm, 24 st). 

Row 2: *Around loop-ch make [1 sc, 3 dc, 1 sc], sk dc*, repeat *-* a total of 8 times (16 sc, 

24 dc). 
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Varv 3: Börja i valfri mitten-st, *1 hst, 3 lm, 1 rel. fram st om st från varv 1, 1 lm, i nästa 

mitten-st virkas [1 hst, 2 lm, 1 hst], 1 lm, 1 rel. fram st om st från varv 1, 3 lm*, upprepa *-* 

sammanlagt 4 gånger (12 hst, 40 lm, 8 rel. fram st). 

Row 3: Start in any middle-dc, *1 hdc, ch 3, 1 fp dc in dc from row 1, ch 1, in next middle dc 

make [1 hdc, ch 2, 1 hdc], ch 1, 1 fp dc in dc from row 1, ch 3*, repeat *-* a total of 4 times 

(12 hdc, 40 ch, 8 fp dc). 

 
 

Varv 4: Börja med *1 fm i lm efter [hst, 2 lm, hst], om nästa lm-båge virkas [1 hst, 3 st], 1 st 

om nästa lm-båge, 3 lm, 1 st tillbaka i föregående lm-båge, fortsätt med [3 st, 1 hst] om nästa 

lm-båge, 1 fm om nästa lm, i lm-bågen mellan hst virkas [1 hst, 1 picot, 1 hst, 1 picot, 1 hst, 1 

picot]*, upprepa *-* sammanlagt 4 gånger (12 picot, 8 fm, 20 hst, 32 st, 12 lm). 

Row 4: Start with *1 sc in ch after [1 hdc, ch 2, 1 hdc], around next loop-chain make [1 hdc, 3 

dc], 1 dc in next loop-chain, ch 3, 1 dc back in the previous loop-chain, continue with [3 dc, 1 

hdc] around next loop-chain, 1 sc in next ch, in ch between hdc make [1 hdc, 1 picot, 1 hdc, 1 

picot, 1 hdc, 1 picot]*, repeat *-* a total of 4 times (12 picot, 8 sc, 20 hdc, 32 c, 12 ch). 
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Varv 5: Börja i ett hörn, *2 st, 2 lm, 2 st om lm i hörnet, 1 rel. bak st var om nästa 4 m, 2 lm, 1 

rel. bak hst om andra hst med picot, 2 lm, 1 rel. bak st var om sista 4 m*, upprepa *-* 

sammanlagt 4 gånger (16 lm, 16 st, 32 rel. bak st, 4 rel. bak hst). 

Row 5: Start in a corner, *2 dc, ch 2, 2 dc around ch in the corner, 1 bp dc each in next 4 st, 

ch 2, 1 bp hdc around second hdc, ch 2, 1 bp dc each in the last 4 st*, repeat *-* a total of 4 

times (16 ch, 16 dc, 32 bp dc, 4 bp hdc). 

 

 
 

Varv 6: Virka 1 fm i varje m, i hörnen virkas [1 fm, 1 lm, 1 fm]. 

Row 6: Make 1 sc in every st, in corners make [1 sc, ch 1, 1 sc]. 
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Denna design är skapad av MyDIY 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. 

 

Tänk på att det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada om du använder 

följande taggar och länkar till mönstret. Då kommer vi också hitta dina fina varianter.  

 

Länk till mer inspiration från MyDIY: www.mydiy.se 

Hashtag: #mydiyse 

Facebook & Instagram: @mydiyse   
 

 

 

Länk till garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 

Länk till endast mönster: www.gicona.com 

Hashtags:  #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 
 

 


