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Färgalternativ, garn Gjestal Janne  

 

Fågelredet beskrivs som ett varmt ställe där fåglarna bor. Himlen var väldigt nära marken där, himlavalvet nuddade 

vid marken. Därför var det ett litet, trångt ställe. De röda tonerna i rutan indikerar hettan. Du ser att det flyger ut 

fåglar i formerna som går ut från mitten av rutan.  

Denna virkade ruta är en del av ett finskt virkprojekt. Vi har designat en virkad filt som är baserad på 

Kalevalamytologin. Den har skapats som en tribut för att ära Finlands 100 år av självständighet. Allmän information 

och länkar till alla mönster på rutor som ingår i filten hittas i Kalevala C als informationstext på  Arteenis blogg.  

http://www.knit-crochet-blog.com/
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Lintukoto - Fågelrede    – Designer: Tuula Kyrölä 
Du kan se en videotutorial istället för det skrivna mönstret för rutan Fågelredet på YouTube på 

https://youtu.be/ODJev4fwnlA . 

 

Info: 
Garn: Menita Lasse 

203 Mörkgrå 

2317 Gul 

8755 Magenta 

9963 Olivgrön 

 

Förkortningar och förklaringar:  
lm   luftmaska 
m  maska, maskor 
lmb  luftmaskbåge 
sm   smygmaska  
fm  fast maska  
sr  startrad 
st  stolpe (1 omslag)  
dst  dubbelstolpe (2 omslag) 
omsl  omslag 
hö  hoppa över 
V  varv 
x  gånger (repetitioner) 
fmb  främre maskbågen 
bmb  bakre maskbågen 
sm i fmb smygmaska till fmb på m 
föreg föregående 
pc popcorn med 4 st 

 
Virka 4 st i samma m, ta ur virknålen från sista m men lämna öglan, sätt virknålen i 1a st, fånga upp 
den tappade öglan och sätt på nålen, omsl, dra garnet genom båda öglorna. Se video på  
https://youtu.be/T2Hef3SLx8s  

Tips för att läsa mönstret 
** Repetera instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. Detta är normalt en repetition för en 
hel sida och kommer att bestå av flertalet instruktioner. 
 
() Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras.  

[…] Mellan de kantiga parenteserna finns tips och bilder för att hjälpa dig genom mönstret. 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/ODJev4fwnlA
https://youtu.be/T2Hef3SLx8s
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Lintukoto - Fågelrede – mönster 
Varje varv med st har startats med en stående m. Om du inte vet hur man gör sådana, så kan du se en film på 

https://youtu.be/19G7ByrnZ2I . Du kan även byta ut den första st mot 3 lm. 

Start: 8 lm, slut för att forma en ring (garn: magenta 8755) 

1. Virka i ringen (st, 2 lm) x 8, slut V med en sm. 

 

Maskantal: 24 

Färg: magenta 8755 

 

2. 1 lm, 4 fm i varje lmb. Slut V med en sm.  

 

Maskantal: 32 

Färg: magenta 8755  

 

3. (st i bmb i nästa 3 m, 2 st i bmb i nästa m) till slutet av V, slut med en sm.   

 

Maskantal: 40 

Färg: magenta 8755  

 

4. (st i nästa 4 m, 2 st i nästa m) till slutet av V, slut med en sm. Dra upp en lång ögla med nålen så det inte repas upp. 

Lämna denna så tills den behövs i nästa del.  

 

Maskantal: 48 

Färg: magenta 8755 

Arbetet efter 4 V (Bild 1): 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/19G7ByrnZ2I
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Bild 1 

5. På detta V skapar du de gula bågarna. De kommer att vara lösa på detta V och fästs på nästa V.  

Anslut gult garn (2317) i den 1a sm i fmb som är gjord i fmb på fm på V 2, direkt nedanför starten av V, använd gult 

garn. [Denna sm är inkluderad i maskorna mellan *-*. Det är 2 sm mellan varje båge.] 

*sm i fmb, 14 fm startrad, fäst med sm i fmb i 7e  fm*. Upprepa * - * totalt 4 gånger. Klipp av garnet.  

Färg: gul 2317 

 

Arbetet efter V 5 (Bild 2): 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Bild 2 

6. Bågarna fästs i bakre maskbågarna på V 4. Sätt i nålen i maskan som lämnades på V 4.  

 

Fortsätt med magenta garn (8755) och gör 1 lm, * fm i bmb i nästa 5 m, anslut gula bågen i bmb på 7e and 8e  fm i 

fmb på bågen med nästa 2 fm i bmb, fm i bmb i nästa 5 m*. Upprepa * - * totalt 4 gånger. Slut varvet med en sm. 

Klipp av garnet.  

Maskantal: 48 

Färg: magenta 8755  

 

Arbetet efter V 6 (Bild 3): 

 

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Bild 3 

 

[Olivgrönt V (V 7) måste starta på samma ställe som bågarna startar. Om inte maskan du startar med är på detta 

ställe, så flytta den. Annars kommer inte designen att bli symmetrisk. Bilden nedan visar var du ska starta med en gul 

linje.] 

7. Starta med olivgrönt garn (9963), 1 lm, * 5 fm, (5 lm, fm) x3, 4 fm*. Upprepa * - * totalt 4 gånger. Slut varvet med en 

sm. Fm görs i alla maskor i ordning, och därför formas det luftmaskbågar (Bild 4). Klipp av garnet.  

 

Färg: olivgrön 9963 

 

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Arbetet efter V 7: 

 

 

Bild 4 

 

 

8. Starta med mörkgrått garn (203) och gör 1 lm, *4 fm, 7 lm, pc i fm mellan luftmaskbågarna, 7 lm, pc i fm mellan 

luftmaskbågarna, 7 lm, hö nästa luftmaskbåge och nästa 1a fm på föregående varv, 4 fm. Upprepa * - * totalt 4 gånger. 

Slut varvet med en sm. Klipp av garnet.  

 

Färg: mörkgrå 203 

 

 

Arbetet efter V 8 (Bild 5):  

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Bild 5 

 

 

9. Starta med gult garn (2317) och gör 1 lm, *3fm, 7 lm, i toppen på pc virkas (st, 3 lm, st), 7 lm, i nästa pc virkas (st, 3 

lm, st), 7 lm, hö nästa fm, 3 fm*. Upprepa * - * totalt 4 gånger. Slut varvet med en sm. Klipp av garnet.  

 

Färg: gul 2317 

 

 

Arbetet efter V 9 (Bild 6): 

 

 

Bild  6 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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10. Starta med olivgrönt garn (9963) och gör 1 lm, *2 fm, 7 lm, (st, 3 lm, st) i st, (st, 3 lm, 

st) i nästa st, 7 lm, (st, 3 lm, st) i nästa st, (st, 3 lm, st) i nästa st, 7 lm, hö nästa fm på 

föregående V, 2 fm *. Upprepa * - * totalt 4 gånger. Slut varvet med en sm. Klipp av garnet.  

 

Färg:  olivgrön 9963  

 

Arbetet efter V 10 (Bild 7):  

 

 

Bild 7 

 

11. Starta med magentagarn (8755). V 11 visas på video https://youtu.be/5Ww4A5tNI80 . Jag rekommenderar att du ser 

videon innan du börjar virka varvet. 1 lm. Instruktioner för ett hörn, upprepa * - * totalt 4 gånger: * dst3tills så att de 

virkas i toppen på föregående V i solfjädersform (Bild 8), fm i fm bredvid startmaskan på V. Dra upp en stor garnögla 

så att det inte remsas upp och lägg det åt sidan tills den behövs igen.  

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/5Ww4A5tNI80
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Bild 8 

 

Virka ihop lmb från föregegående V innan du fortsätter detta V, se video här 

https://youtu.be/5Ww4A5tNI80?t=1m43s . Virka lmb som gjorts på v- 7-10, i maskor som att du bildar en kedja, 

med start på lmb på V 7 (Bild 9-11). 

 

 

Bild 9 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/5Ww4A5tNI80?t=1m43s
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Bild 10 

 

 

 

Bild 11 

 

Sätt tillbaka nålen i m som väntar och fortsätt med magentagarn (8755). 

 

1 lm, fm i toppen på den gjorda kedjan av lmb, 2 lm, fm i nästa lmb, 2 lm, st mellan 2 st, 2 lm, fm i nästa lmb, 3 lm, 

fm i toppen på den gjorda kedjan av lmb, 3 lm, fm i nästa lmb, 2 lm, st mellan 2 st, 2 lm, fm i nästa lmb, 2 lm, fm i 

toppen av den gjorda kedjan av lmb, 1 lm, hö 1a fm på föregående V, fm * Slut varvet med en sm.  

 

Färg: magenta 8755  

 

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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12. St hela V. Maskantal per sida: 29 st jämt fördelade, 3-lmb i varje hörn. Klipp av 

garnet.  

Färg: magenta 8755  

        

13.  Hela V: (st, 1 lm, hö 1 m), i varje hörn gör (st, 3 lm, st). Maskantal per sida: 17 st. Klipp av garnet. 

Färg: yellow 2317 

 

14. 2 fm i varje lmb mellan st på föregående V, 5 fm i hörnen. Slut varvet med en sm. Klipp av garnet.  

Maskantal: 148 

Färg: olivgrön 9963 

 

15. Upprepa hela V: (st, 2 lm, pc, 2 lm) jämt fördelade, och i hörnen (pc, 3 lm, dst, 3 lm, pc) alla i samma fm i mitten av 

hörnet. Maskantal per sida: 7 pc. Slut varvet med en sm. Klipp av garnet.  

Färg: mörkgrå 203  

 

16. 38 st jämt fördelade längs med varje sida och 3 lm i varje hörn. Slut varvet med en sm. Klipp av garnet och fäst 

garnändarna.  

Färg: magenta 8755 

 

 

Bild 12 

 

Avslutning: Blöt noggrant rutan, tryck fram popcorn, forma och låt rutan torka liggande.  

Tips: Dela dina rutor på sociala media och använd hashtag #KalevalaCAL. 

 

 

Copyright ©: 
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Jag Tuula Kyrölä äger alla rättigheter till hela detta mönster, bilder och instruktioner. 

Du får inte kopiera, modifiera, distribuera eller sälja detta mönster, varken i sin 

helhet eller i delar. Du kan dela länk till bloggen www.knit-crochet-blog.com om du 

vill dela mönstret. Du kan sälja färdiga produkter men då måste du nämna mig som 

designer. Tack! 
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