
 
 
 

Lättvirkad fruktpåse. 
 
Jag har använt ett bomullsgarn 8/4 och virknål 3,5mm. Det går bra att använda en annan garnkvalité 
och virknål, men det kan påverka påsens storlek. 
 
Förkortningar: 
m - maska 
lm - luftmaska 
lmb - luftmaskbåge 
sm - smygmaska 
fm - fastmaska 
hst - halvstolpe 
st - stolpe 
dst - dubbelstolpe 
 
Varv 1: Virka 16 st i en magisk ring (första st består av 3 lm) avsluta med en smygmaska i 3:e lm. 
Alternativt virka 6 lm, slut till en ring med en sm. Virka 3lm, därefter 15 st i ringen=16 st. 
 
Varv 2: 3 lm+1 lm, *1st 1 lm i nästa st*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i 3: lm.  
 
Varv 3: 3 lm+2 lm, *1 st 2 lm i nästa st*, upprepa varvet ut, avsluta med en sm i 3:e lm. 
 



Varv 4: 3 lm+3 lm, *1 st 3 lm i nästa st*, upprepa varvet ut, avsluta med en sm i 3:e lm.  
 
Varv 5: 3 lm+5 lm, *1 st 5 lm i nästa st*, upprepa varvet ut, avsluta med en sm i 3: lm. 
 
Varv 6: smygmaskor till mitten av lmb 1 fm om lmb, *6 lm 1 fm om nästa*, upprepa varvet ut, avsluta 
med 3 lm 1 st i fm. 
 
Varv 7: *7 lm 1 fm om lmb*, upprepa varvet ut, avsluta med 3 lm 1 dst i st. 
 
Varv 8: *8 lm 1 fm om lmb*, upprepa varvet ut, avsluta med 4 lm 1 dst i dst. 
 
Varv 9-18: *10 lm 1 fm om lmb*, upprepa varvet ut, avsluta med 4 lm 1 dst i dst. 
 
Varv 19: sm till lmb, 8 fm om varje lmb, avsluta med en sm i första fm. 
 
Varv 20: 1 fm i varje fm, avsluta med en sm i första fm. 
 
Varv 21: 3 hst (första hst=2 lm), *1 lm hoppa över en m, 3 hst* upprepa varvet ut, avsluta med 1 lm 
och en sm i 2:a lm. 
 
Varv 22: 1 fm i varje m och 1 fm om varje lm, avsluta med en sm i första fm. Tag av garnet. 
 
Virka 151 lm, (eller den längd du vill ha) börja 2:a m från nålen och virka sm varvet ut. Trä bandet 
genom hålen och sy ihop. Fäst alla trådar. 
 
Din påse är nu klar! 
 
 
 
 

 
 


