
 

 

Virkat demonstrationsbröst 
 

Material: 

 virknål 4,5 mm eller storlek som lämpar sig för valt garn 

 garn i bröstvårtsfärg 

 garn i bröstfärg 

 stoppnål att fästa trådar med 

 fyllningsvadd, bomull eller annat mjukt material för fyllning 

 

 

Tips:  

I det här mönstret börjar man virka från toppen av bröstvårtan. För att slippa hål i 

mitten kan man göra en s.k. ”magisk cirkel” då man inleder arbetet (i stället för en lm-

ring): håll i garnänden och surra garnet en gång runt vänster pekfinger för att göra en 

ögla. Håll i öglan med vänster tumme och långfinger, tråden läggs över vänster 

pekfinger. Stick nålen genom öglan, gör ett omslag med tråden och drag tråden 

genom öglan, virka 1 lm, sedan virkas det fm runt öglan. När du har önskat antal fm, 

dra i garnänden så att du drar ihop öglan. Fäst garnänden på baksidan. Fortsätt virka 

runt i cirkel.  

 

Du slipper känslan av spiral och får varv efter varv (då du virkar i cirkel) genom att göra 

följande: Efter den sista fm på v, fortsätt till nästa v med 1 fm i nästa fm (= första fm 

på nästa v). OBS: Markera början av v med en markör mellan sista fm på v och första 

fm på nästa v, låt markören följa med uppöver. 

2 FM VIRKAS TILLSAMMANS:  

* Stick in nålen i nästa m, hämta tråden *, upprepa *-* en gång till, gör ett omslag och 

drag tråden genom alla 3 m på nålen.  

 

 

Vanligt bröst:  

VARV 1: Starta med beige tråd överst på bröstvårtan genom att göra en Magisk cirkel - 

LÄS INSTRUKTIONERNA OVAN - eller virka 2 lm, 6 fm i den första lm 

VARV 2 och 3: virka 1 fm i varje fm 

VARV 4: 2 fm i varje fm = 12 fm 

VARV 5: * 1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa *-* v runt = 18 fm. 



VARV 6: * 2 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa *-* v runt = 24 fm. 

VARV 7: * 3 fm i nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa *-* v runt = 30 fm. 

Byt till rosa 

VARV 8:  * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa *-*v runt = 36 fm. 

VARV 9: *5 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa *-* v runt = 42 fm 

VARV 10: 1 fm i varje fm 

VARV 11: *6 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 48 fm 

VARV 12: *7 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 54 

VARV 13-17: 1 fm i varje fm 

VARV 18: *7 fm, 2 fm tillsammans*, upprepa *-* v runt = 48 

VARV 19: *6 fm, 2 fm tillsammans*, upprepa *-* v runt = 42 

VARV 20: 1 fm i varje fm 

VARV 21: *5 fm, 2 fm tillsammans*, upprepa *-* v runt = 36 

VARV 22: *4 fm, 2 fm tillsammans*, upprepa *-* v runt = 30 

VARV 23: *3 fm, 2 fm tillsammans*, upprepa *-* v runt = 24 

VARV 24: *2 fm, 2 fm tillsammans* upprepa *-* v runt = 18 

 

Fyll med fyllningsvadd, men lämna det löst 

 

VARV 25: *1 fm, 2 fm tillsammans*, upprepa *-* v runt = 12 

VARV 26: *2 fm tillsammans*, upprepa *-* v runt = 6 

Fyll på med mera fyllningsvadd och sy ihop arbetet 

 

 

Bröst med bröstvårta inåt 

 

Virka så som vanligt bröst, men lämna kvar en lång trådända i arbetets början. Då du 

är på varv 24, drar du tråden så vårtan kommer inåt. Fyll med vadd som vanligt men 

fäst den beigea tråden med den rosa tråden i slutet så att vårtan hålls inåt.  

 

 

Mönstret är översatt till svenska med tillstånd av Sarah Shrimpton. Ursprungsmönstret på 

engelska hittar du på adressen: https://annabooshouse.blogspot.fi/2015/06/the-croobs.html 
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