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Primus
Detta är en övningsvante med olika mönsterpartier. Om man virkar dessa mönster 
får man en uppfattning om principerna i virkningen och hur man räknar maskor 
och varv.
Vanten blir rätt kort, den töjer sig på längden när man börjar använda den, men 
om man har långa händer bör man virka ett par varv extra. Det står angivet inom 
parentes vid hoptagningens början och på tummen.
Vanten har ljust grått som grundfärg och mönsterpartierna i olika färger. Ett par 
färdiga vantar väger drygt ett hekto, så beräkna 60 gram till grundfärgen och 50 
gram till de övriga.

Börja med kulört garn och lägg upp 48 luftmaskor. Den 48:e maskan är den maska 
man har på virkkroken. Slut maskorna till en ring och virka ett varv i de undre 
maskbågarna på luftmaskorna.

Byt till grått garn och virka två varv i bakre maskbågen. Gör ett varv med samma 
kulörta garn som tidigare och två grå varv.

På följande varv virkar man med två garner, 2 maskor grått och 2 maskor med 
kulört garn. Släng det ena garnet från höger och håll det andra över vänster hands 
pekfinger. Var noga med att båda garnerna hålls lika löst. Virka 5 varv med båda 
garnerna maska på maska, gör därefter 3 varv med grått.

Byt till en ny mönsterfärg och börja samtidigt att ta i främre maskbågen. 
Virka ett varv med färg, men observera att sista maskan får man göra med grått 
garn, för maskan lägger sig framåt, och därefter två varv med grått.
Tag upp det kulörta garnet igen och virka 2 kulörta, 2 grå maskor i 5 varv.

I detta läge har provvanten två mönsterpartier med samma mönster. Det ena par-
tiet är virkat i bakre maskbågen och det andra i främre maskbågen. Man ser hur 
mönstren lutar åt vänster i förhållande till det ritade rutmönstret.

Fortsätt med ett varv med grått garn. På det följande varvet görs ett hål för tum-
men. Placera tumhålet så att varvbytena kommer på handens insida. Gör 9 luft-
maskor och hoppa över 8 maskor. På följande varv virkar man i bakre maskbågen 
på luftmaskorna.

På nästa mönster behövs udda maskantal, det var därför 9 luftmaskor gjordes över 
8 maskor, på det sättet blir det ökning med en maska. 
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Mössa Felix
Liten kort storlek
Upplägg: 112 + 1 maskor, det blir 14 taggar i mönstret
Kant: 8 varv i bakre maskbågen.
Virka mönstret som på vanten tills det är 4 maskor av varje färg i början på den 
tredje spetsen i mönsterfärgen.
Följ sedan anvisningen för hoptagning enligt rutmönstret.
 
Stor lång storlek
Upplägg: 120 + 1 maskor, det blir 15 taggar i mönstret
Kant: 8 varv i bakre maskbågen.
Virka mönstret som på vanten tills det är 4 maskor av varje färg i början på den 
fjärde spetsen i mönsterfärgen.
 
Man gör hoptagningen efter samma rutmönster som vantarna. När spetsarna i 
mönstret är färdiga gör man ett varv utan hoptagning. Tag sedan ihop genom att 
virka 1, 2, 3, 4+5. När det återstår ungefär 10 maskor slutar man genom att sy 
ihop dem till en ring. Man kan hålla in maskorna så att de blir små, eftersom man 
skall sy i dem. Om mössan får en topp, tag upp ett varv och sy en ring med flera 
maskor, så mössan blir platt på kullen.
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