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Desire 

  

 

Copyright: Helen Shrimpton, 2016.   

All rights reserved. 

Av: Helen at 

www.crystalsandcrochet.com 

  
  

12” Afghan Square 

med worsted/Aran weight Yarn  

och 5.5mm virknål. 

Ungefär 10” (25,4 cm) med ett 

mellantjockt garn och 4mm virknål. 

  

 

 

Förkortningar: 

m maska, maskor  hst halvstolpe   Rel.fram fm  Relief fastmaska framifrån 

v varv   st stolpe    Rel.fram hst Reliefhalvstolpe framifrån 

lm luftmaska  dst dubbelstolpe  Rel.fram st Reliefstolpe framifrån  

sm smygmaska  3-dst trippelstolpe  Rel.fram dst Reliefdubbelstolpe framifrån 

fm fast maska   bmb bakre maskbågen   

       

 

[] Ledtrådar: Skrivs i kursivt och med lila färg. De finns där som hjälp och guide för att 

förhoppningsvis göra livet lite enklare, särskilt för nybörjare. 

Referenser till bilder görs med [bild] och relevant bildnummer. 

* * Upprepa instruktioner mellan asterisker det antal gånger som uppges. 

    Detta är normalt en repetition för ett helt virkat varv och kommer att bestå av flertalet 

instruktioner. 

() Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras.  

    Detta är ett mindre antal repetitioner 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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Denna ruta är skapad för att kunna fungera med en eller fler färger. I slutet av varje varv talar 

jag om i vilken maska varvet ska slutas. Varje varv börjar i föregående varvs sista maska om 

inte annat anges. Varje varv startar med ett antal luftmaskor och du kan använda en stående 

maska vid färgbyte.  

 

När ett varv börjar vid en ny position så säger jag att du skall starta med en stående maska, 

vet du inte hur du gör det finns det bra instruktionsfilmer på youtube.          

 

Specialmaskor 

Popcorn: Virka 5 st i samma m, avlägsna virknål från maskan och sätt i nålen från framsida 

mot baksida av den första virkade st och sedan i maskan du släppte från början och dra 

igenom. Virka lm för att stänga maskan. Sista maskan räknas inte in i följande maskor du 

ombeds att virka efter popcorn-maskan. För att börja varv med en popcorn-maska så inleder 

du med en stående stolpe eller 3 lm som första st.  

 

1. Inled med en magisk ring, 4 lm [räknas som en stolpe + lm], (st, lm) 11 ggr. 

Avsluta med sm i tredje lm i initiala luftmaskkedjan. 

Maskantal: 12 st, 12 lmb. 
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Ledtråd: I detta varv görs en popcorn-maska i varannan lmb. 

2. Sm till lmb och gör en popcorn-maska [B1], (3lm, hoppa över (st, lm, st), popcorn-maska i 

lmb) 6 ggr, utelämna sista popcorn-maskan. 

Avsluta med sm i första popcorn-maskan. 

Maskantal: 6 popcorn-maskor, 6 3-lmb. 

 

 

3. lm och fm i samma m [popcorn-maska] [B1], (i nästa 3lmb (2 st, dst i överhoppad lmb V1, 2 

st), fm i nästa popcorn-maska) [B2] 6 ggr, utelämna sista fm. 

Avsluta med sm i inledande fm. 

Maskantal: 6 fm, 24 st, 6 dst. 
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4. 5 lm [räknas som dst + lm], i samma m [fm] (dst, lm) 5 ggr, dst igen i samma m, [första 

grupp gjord] [B1], 

*hoppa över 2 m, fm i nästa m[dst], hoppa över 2 m, i nästa maska [fm] (dst, lm) 6 ggr och dst 

i samma m. * 

Upprepa från * till * 5 ggr, hoppa över nästa 2 m, fm i nästa m [tr]. 

Avsluta med sm i 4 lm i initiala lmkedjan. 

Maskantal: 6 fm, 6 grupper med 7 dst, 6 lmb. 

 

5. Sm tillbaka till fm, 4 lm [räknas som dst] 2 dst i samma m [fm] [B1],  

*3 lm, fm i bmb på 4e dst, 3 lm, 3 dst i nästa fm. * [B2] 

Upprepa från * till * 6 ggr, utelämna sista 3 dst. 

Avsluta med sm i toppen av initiala lmkedjan. 

Maskantal: 6 fm i bmb, 18 dst, 12 3-lmb. 
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6. 3 lm[räknas som st] st i samma m [första dst],  

*3 dst i nästa m, 2 st i nästa m [B1], i 3-lmb (fm, hst, fm), fm i nästa m [fm i bmb], i nästa 3-

lmb (fm, hst, st), 2 st i nästa m [första dst]. * 

Upprepa från * till * 6 ggr, utelämna sista 2 st. 

Avsluta med sm i toppen av initiala lmkedjan. 

Maskantal: 18 fm, 12 hst, 36 st, 18 dst. 

 

 

 

 

7. Lm, rel.fram st runt 3-lmkedjan [V6], rel.fram st runt nästa m, 

*rel.fram dst runt nästa 3 m, rel. fram st runt nästa 5 m, fm i nästa m[fm], rel.fram st runt 

nästa 5 m* 

Upprepa från * till * 6 ggr, utelämna sista 2 rel.fram st 

Avsluta med sm i rel.fram st. Klipp av tråd och fäst. 

Maskantal: 6 fm, 60 rel.fram st, 18 rel.fram dst. 
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8. Inled med en stående fm i valfri fm från varv 7. [B1],      

*rel.bak st i nästa 4 m, rel.bak hst i nästa 2 m, rel.bak fm i nästa m [mittersta rel. fram dst], 

rel.bak hst i nästa 2 m, rel.bak st i nästa 4 m, fm i nästa m. * 

Upprepa från * till * 6 ggr, utelämna sista fm. 

Avsluta med sm i stående fm. 

Maskantal: 6 fm, 6 rel.bak fm, 24 rel.bak hst, 48 rel.bak st. 

Ledtråd: Ditt arbete kan vecka sig lite nu. 

 

 

 

9. 3 lm [räknas som st] st i samma m,  

*st i nästa 3 m, hst i nästa 2 m, fm i nästa m, 2 fm i nästa m [rel.bak fm], fm i nästa m, hst i 

nästa 2 m, st i nästa 3 m, 2 st i nästa m [fm]. * 

Upprepa från * till * 6 ggr, utelämna sista 2 st. 

Avsluta med sm i toppen av initiala lmkedjan  

Maskantal: 24 fm, 24 hst, 48 st. 

. 
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.10. Lm och fm i samma m, fm i nästa 3 m, 

*hst i nästa 3 m, st i nästa 3 m, dst i nästa 3 m, i nästa m (2 dst, 3-dst, 2 dst) [hörn gjort], dst i 

nästa 3 m, st i nästa 3 m, hst i nästa 3 m, fm i nästa 5 m. * 

Upprepa från * till * 4 ggr, utelämna sista 4 fm. 

Avsluta med sm i första fm. 

Maskantal: Vardera sidan: 5 fm, 6 hst, 6 st, 10 dst, 1 hörn 3-dst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 3 lm [räknas som st], st i nästa 10 m,  

*dst i nästa 4 m, i hörnets 3-dst (2 dst, 2 lm, 2 dst), dst i nästa 4 m, st i nästa 19 m * 

Upprepa från * till * 4 ggr, utelämna sista 11 st. 

Avsluta med sm i toppen av initiala lmkedjan, klipp av och fäst tråden. 

Maskantal: Vardera sidan: 19 st, 12 dst, 1 2-lmb  
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12. Inled med stående st i valfri 2-lmb, (st, 2 lm, 2 st) i samma båge,    

*rel.bak dst i nästa 31 m, i 2-lmb (2 st, 2 fm, 2 st). * 

Upprepa från * till * 4 ggr, utelämna sista lmb. 

Avsluta med sm i stående st. 

Maskantal: Vardera sidan: 4 st, 31 rel.bak dst, 1 2-lmb. 

 

 

Ledtråd: hörnet i detta varv är inte symmetriskt.  

13. sm till 2-lmb, 3 lm [räknas som st], (st, 2 lm, st) i samma lmb, 

*rel.bak dst om nästa 35 m, i 2-lmb (2 st, 2 lm, 2 st). * 

Upprepa från * till * 4 ggr, utelämna sista lmb. 

Avsluta med sm i toppen av initiala lmkedjan. 

Maskantal: Vardera sidan: 3 st, 35 rel.bak dst, 1 2-lmb. 
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14. 3 lm [räknas som st], st i nästa m, 

*i 2-lmb (st, 2 lm, st), st i nästa 38 m. * 

Upprepa från * till * 4 ggr, utelämna sista 2 st. 

Avsluta med sm i toppen av initiala lmkedjan, klipp av och fäst tråden. 

Maskantal: Vardera sidan: 40 st, 1 2-lmb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du valde detta mönstret. 

Jag skulle tycka mycket om att se exempel på din Desire så snälla dela den gärna på min 

Facebook sida, www.facebook.com/crystalsandcrochet 

Prenumerera på min hemsida, www.crystalsandcrochet.com för att hålla dig uppdaterad 

gällande mina designs. 
Love 

Helen x  

http://www.facebook.com/crystalsandcrochet
http://www.crystalsandcrochet.com/

