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Among the stars 

 
STORLEK: Ca 90 x 70 cm. 
 
GARN: Scheepjes Spirit nr 301, Orca 9 nystan och nr 304 Lion 2 nystan. 
 
VIRKNÅL: 4,0 och 4,5, tänk på att vi alla virkar olika hårt så anpassa nålen efter hur 
hårt/löst du virkar. 
 
TILLBEHÖR: Sax, nål till att fästa trådar med. 
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MASKBESKRIVNING 

lm – luftmaska 

m – maska 

sm – smygmaska 

lmb – luftmaskbåge 

fm – fastmaska 

hst - halvstolpe 

nä – nästa 

stst – starstitch virkas i 2 varv (se beskrivning på de sista sidorna) 

bmb – bakre maskbågen 

BRA ATT VETA: Ponchon virkas i 2 likadana rektanglar som sen virkas ihop längst 
upp. 

Tänk på att byta virknål på de varv du virkar starstitch eftersom de gärna vill dra 
ihop arbetet en smula. 
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MÖNSTER: 

Starta med virknål 4,0 och det grå garnet, gör 170 lm. 

Varv 1: 1 hst i tredje lm från nålen, 1 hst i varje m varvet ut. Vänd. (169 hst) 

Varv 2 - 16: Hela varvet görs i bmb, 2 lm, 1 hst i varje m varvet ut. Klipp av garnet 
och byt färg. Vänd. 

Varv 17: Gult garn, virknål 4,5. Första varvet stst. Vänd. (84 stst) 

Varv 18: Andra varvet stst. Vänd. 

Varv 19: Grått garn, virknål 4,0. Börja med en stående fm eller 1 lm och en fm i samma 
m. 1 fm i varje m varvet ut. Vänd. 

Varv 20: 1 lm, en fm i samma m. 1 fm i varje m varvet ut. Vänd. 

Varv 21: Gult garn, virknål 4,5. Första varvet stst. Vänd. (84 stst) 

Varv 22: Andra varvet stst. Vänd. 

Varv 23: Första varvet stst. Vänd. 
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Varv 24: Andra varvet stst. Vänd. 

Varv 25: Grått garn, virknål 4,0. Börja med en stående fm eller 1 lm och en fm i samma 
m. 1 fm i varje m varvet ut. Vänd. 

Varv 26: 1 lm, en fm i samma m. 1 fm i varje m varvet ut. Vänd. 

Varv 27: Gult garn, virknål 4,5. Första varvet stst. Vänd. (84 stst) 

Varv 28: Andra varvet stst. Vänd. 

Varv 29: Grått garn, virknål nr 4,0. 2 lm, 1 hst i varje m varvet ut. Vänd. (169 hst) 

Varv 30 – 105: Hela varvet görs i bmb, 2 lm, 1 hst i varje m varvet ut. Klipp av garnet 
och fäst trådarna. 

Gör en likadan rektangel till. 

Sätt en markör i maska nr 62 i sista varvet du virkade från båda hållen på dina 
rektanglar, du ska nu ha 45 maskor kvar i mitten. 

Lägg rektanglarna med rätsidan mot varandra och sy eller virka ihop dem från 
ytterkant till markör på båda sidorna. Fäst trådarna. 

Du har nu en färdig Poncho att mysa i J  

Trevlig Virkstund 

Marie 
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Starstitch tutorial – Hur man virkar 
stjärnmaskor 
I denna beskrivningen har jag ett ojämnt antal maskor i mitt arbete, precis som det är i 
ponchon 

Varv 1: Börja med 3 lm,  

 

trä virknålen genom 2a lm från nålen, hämta tråden, 
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genom 3:e lm och hämta tråden (du har nu 3 maskor på virknålen),  

    

trä virknålen genom maskan vi började i, hämta tråden, 

    

och genom nästa 2 maskor och hämta tråden efter varje (6 maskor på virknålen). 
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Gör ett omslag och dra igenom alla 6 maskorna på en gång.  

 

Lås med en lm. 

 

Nästa stjärna trär man nålen genom lm du precis gjort (ögat), hämta tråden (2 maskor på 
nålen), 
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trä virknålen mellan det 4:e och det 5:e benet på föregående stjärna, hämta tråden (3 
maskor på nålen), 

 

trä virknålen i samma m som det 5e benet är gjort på föregående stjärna, hämta tråden 
(4 maskor på nålen), 

       

hämta tråden från nästa två maskor (6 maskor på nålen), lås med en lm 
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Upprepa varvet ut,  

om du har ett ojämnt antal maskor i ditt arbete (som jag har i ponchon) avslutar du med 
en hst i samma m som du gjorde sista omslaget,  

om du har ett jämnt antal maskor kommer du att ha en m över då gör du 2 hst tills i 
maskan du gjorde det sista omslaget och i sista maskan. Vänd ditt arbete 

    

Starta med 2 lm, 1 hst i första ”ögat, sen virkar du 2 hst i varje ”öga” längs med hela 
varvet, avsluta med en hst i den 3 lm. 
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Du har nu virkat en rad stjärnmaskor som ser ut så här från rätsidan på ditt arbete 

 

 

 

 

 

 


