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Mönster till filten Loma 
Av: Helena Molinsky, @pysselofix 

 

 

  
 

Material från www.favoritgarner.se 
Garn Stone Washed XL – Scheepjes 

 

13 rutor ljusgrå, 854 – 6 nystan 

12 rutor mörkgrå, 842 – 5 nystan 

10 rutor + kant runt om, turkos, 855 – 7 nystan 

 

Virknål 5mm 

 

Totalt är filten ca 125x165cm. Varje ruta är ca 15x15cm.  

Vill du göra filten större så räkna på att du får ut drygt två rutor på ett nystan. 

 

Maskor och förkortningar som används i mönstret: 
 

Lm = luftmaska 

Sm = smygmaska 

Fm = fast maska 

St = stolpe 

St tills = stolpar tillsammans 

Lmb = luftmaskbåge 
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Läs igenom hela mönstret innan du börjar. Denna filt är gjord så att du virkar ihop alla rutor 

vartefter du gör dem, under sista varvet. Beskrivning och förklarande bilder hittas nedan. 

4lm, 1sm i första maskan.  
 
1: [3st tills, 3lm] x4. 1sm i toppen på första maskan.  
 
2: 1sm till lmb. [4st, 3lm, 1sm i toppen på de ihopvirkade stolparna, 3lm] x4.  
 
3: [4st, 1st om lmb, 3lm, 2st tills (en om vardera lmb) 3lm, 1st om lmb.] x4 1sm i toppen på 
varvets första maskan.  
 
4: [6st, 3lm, 1sm om lmb, 3lm, 1sm om nästa lmb, 3lm] x4. 1sm i toppen på varvets första 
maskan.  
 
5: [6st, 3lm, 1sm om lmb, 3lm. 3st tills+ 3lm+3st tills om nästa lmb, 3lm, 1sm om nästa lmb, 
3lm] x4. 1sm i toppen på varvets första maskan.  
 
6: 1sm till andra stolpen. [3lm, 1sm i femte stolpen, 3lm+ 3st tills+3lm om nästa lmb. 1sm om 
nästa lmb, 3lm. 3st tills+3lm+3st tills om nästa lmb (hörnet). 3lm, 1sm om nästa lmb, 
3lm+3st tills+3l om nästa lmb. 1sm i andra stolpen.] x4. 
 
Första rutan virkas helt färdig, med sista varvet som beskrivet ovan. Alla de andra rutorna 
sammanfogas med tidigare rutor under sista varvet. Monteringen sker med andra ord 
vartefter rutorna virkas. 
 
Följ då denna beskrivning på rutans sista varv, på de sidor om rutan som ska virkas ihop med 
en eller flera andra rutor. 
 
När du kommer fram till hörnet: 3lm. 3st tills om lmb+2lm (ta loss nålen från öglan, för den 
igenom hörnet på rutan som ska sammanfogas och sätt sedan tillbaka den på öglan, dra 
tillbaka och gör en extra luftmaska.) (Se bild 1 och 2 nedan.) 3st tills om samma lmb, hörnet 
(Se bild 3).  
3lm, 1sm om nästa lmb, 2lm. (Se bild 4 nedan.) (Ta loss nålen från öglan, för den igenom lmb 
på rutan som ska sammanfogas och sätt sedan tillbaka den på öglan, dra tillbaka och gör en 
extra luftmaska.) (Se bild 5 och 6 nedan.) 1lm+3st tills+3l om nästa lmb. 1sm i andra stolpen.  
2lm, (ta loss nålen från öglan, för den igenom lmb på rutan som ska sammanfogas och sätt 
sedan tillbaka den på öglan, dra tillbaka och gör en extra luftmaska.) (Se bild 7 nedan.) 1lm, 
1sm i femte stolpen. 
3lm, 3st tills, 1lm, (ta loss nålen från öglan, för den igenom lmb på rutan som ska 
sammanfogas och sätt sedan tillbaka den på öglan, dra tillbaka och gör en extra luftmaska.) 
(Se bild 8 nedan.) 2lm, 1sm om nästa lmb. 
3lm, 3st tills om nästa lmb (hörnet) 1lm, (ta loss nålen från öglan, för den igenom hörnet på 
rutan som ska sammanfogas och sätt sedan tillbaka den på öglan, dra tillbaka och gör en 
extra luftmaska.) (Se bild 9 nedan.) 2lm, 3st tills om samma lmb. 
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Ska du virka ihop rutan med två andra längs båda sidor om ett hörn, så för du nålen igenom 
de båda luftmaskbågar som bildar hörnen på de två andra rutorna, samtidigt. 
 

                

         

         

 

Kanten runt filten 
 
Börja i första lmb efter ett hörn. 

1: 1fm om lmb. 3lm, 1fm om nästa lmb. Upprepa runt hela filten. I hörnen virkas 

1fm+3lm+1fm om samma lmb. Avsluta med 1sm i första fasta maskan. 
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Att tänka på under varv två: 

För att varv nummer tre ska gå jämnt upp och vi ska få en fin och jämn kant i slutet behöver 

nu varje sida bestå av ett ojämnt antal luftmaskbågar (då räknas inte hörnens luftmaskbågar 

med). Detta kan variera beroende på hur många rutor du valt att din filt ska bestå av. Skulle 

det inte stämma för dig så ersätt två luftmaskbågar på de sidor som inte stämmer med 

följande: 2lm, 1fm om nästa lmb, 2lm, 1fm om samma lmb, 2lm, 1fm om nästa lmb. 

2: 1sm till nästa lmb. 1lm+1fm om samma lmb. 3lm+1flm om nästa lmb. Upprepa filten runt. 

Om lmb i hörnen virkas 1fm+3lm+1fm. Avsluta med 1sm i varvet första fasta maska. 

3: 1sm till lmb + 1lm, [1fm om lmb, 3lm, 1fm om nästa lmb, 6lm, hoppa över 1lmb, 1fm om 

nästa lmb.] Upprepa runt hela filten. I Hörnen görs dock bara 5lm. Avsluta med 1sm i varvets 

första fasta maska. 

4: 1sm till lmb. 1lm [1fm om lmb, 4lm, 1sm i andra luftmaskan från nålen, 1lm, 1fm om nästa 

lmb+ 3lm. Om nästa lmb görs 3st tills+3lm+3st tills. 4lm, 1sm i andra från nålen, 1lm. 3st 

tills+3lm+3st tills+3lm] Upprepas runt hela filten. 
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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.  
 
Hashtags: #pysselofix  #favoritgarner  #gicona 
Facebook & Instagram: @pysselofix @favoritgarner @giconapatterns 
 
Länk till mer inspiration från Pysselofix: www.pysselofix.com 
Länk till garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 
Länk att dela för endast mönster: www.gicona.com 
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