
The Penny Drops CAL 
Del 2 

Mittenpanel 
 

Förkortningar: 
lm = luftmaska 

m = maska/maskor 

* * Upprepa instruktionen mellan asteriskerna det antal gånger som står. Vanligen gäller detta 
en hel sida och innehåller flera olika instruktioner. 

() Upprepa instruktionen mellan parenteserna det antal gånger som står. Det innehåller kortare 
enklare repetitioner. 

[ ] Tips och kommentarer i slutet av ett varv är skrivna inom [ ] med kursiv blå text. De är där 
som hjälp och vägledning. 

 
Förkortningar för Tunisisk virkning: 
VF = varv framåt 

VT = varv tillbaka 

Tfm = Tunisisk fast maska 

TRFst = Tunisisk reliefstolpe framifrån: omslag, för virknålen runt maskan, omslag och dra 
igenom en ögla, omslag och dra igenom 2 öglor EN GÅNG, lämna en ögla på virknålen, hoppa 
över öglan bakom maskan. 

TRFdst = Tunisisk reliefdubbelstolpe framifrån: två omslag, för virknålen runt maskan, omslag 
och dra upp en ögla, omslag och dra igenom 2 öglor TVÅ GÅNGER, lämna en ögla på 
virknålen, hoppa över öglan bakom maskan. 

För begrepp inom Tunisisk virkning, se introduktion. 
 
Det är totalt 188 varv i denna panel. 
 
Det är mycket viktigt att masktätheten på den här panelen stämmer överens med 
sidpanelens masktäthet. Kontrollera att 10 varv här har samma längd som 10 varv på 
sidpanelen. De färdiga panelerna måste ha samma längd och inte skilja mer än 5 cm.  
10 m = 5,7 cm; 10 varv = 7,6 cm 
 

Varv som är understrukna innehåller färgväxling. Färgväxlingen görs i de 2 sista maskorna 
från förra varvet, på varv tillbaka.  
 
Med färg A [kontrasterande färg] och en Tunisisk virknål (krokning) storlek 6 mm, 50 lm. 
 
Varv 1: För in virknålen genom den bakre maskbågen på den 2:a lm räknat från nålen och dra 
igenom en ögla. Upprepa med alla lm. Du ska ha 50 öglor på virknålen. 
Varv tillbaka: Omslag och dra igenom 2 öglor; upprepa varvet tillbaka tills det återstår en ögla 
på virknålen. [Den återstående öglan på varvet tillbaka är den 1:a m på nästa varv 
framåt.] 
 



Varv 2-4: Virka 3 varv till med Tfm i färg A [kontrasterande färg] och byt till färg B [Caron 
Cake] i de 2 sista öglorna av det 4:e varvet. Det är totalt 4 varv i den kontrasterande färgen. 
 
Varv 5: Det här är ett startvarv med 3 Tfm mellan varje TRFdst. 
 
Om du använder Caron Cakes, så rekommenderar jag att du börjar mittenpanelen med 
nystanets andra färg, så att det är annorlunda än på sidpanelerna. Det garn som inte 

använts nu kan användas till bården. 
 
Med färg B, Tfm i den främre lodräta tråden på 2:a m. [Den kvarvarande m på virknålen på 
varje VT är den 1:a m på nästa varv framåt.] 
 
* Virka en TRFdst (två omslag, för virknålen in i nästa m 2 rader nedanför runt 2 lodräta trådar 
mellan det 2:a och 3:e varvet av ditt arbete, dra upp en ögla, omslag och dra igenom 2 öglor, 
omslag och dra igenom 2 öglor); en ögla är kvar på virknålen. Hoppa över öglan bakom 
maskan. 

 

 
 
Tfm i nästa 3 m*; Dubbelstolpen ska ha samma höjd som de två senaste raderna av Tfm och 
sitta över m på andra varvet. Upprepa från * till * varvet ut. Det ska vara totalt 12 TRFdst.  
 
Virka klart VT. 
 
Varv 6: Tfm i nästa varv; växla till färg A i sista 2 öglorna på VT. 
I fortsättningen virkar du m runt tidigare TRFdst två varv nedanför. 
 
Varv 7: Tfm i 2:a m; * TRFdst runt dst 2 varv nedanför; Tfm i nästa 3 m*, upprepa från * till * 
varvet ut. Virka klart VT. 
 

 
(Bildtext: TRFdst gjord i första varvet i nya färgen,  
runt nästa TRFdst 2 varv nedanför.)  

 
Varv 8: Tfm, växla till färg B i de sista 2 öglorna. 



 
Upprepa varv 7 och varv 8 och växla mellan färg A och färg B varannat varv tills det är totalt 
188 varv. 
 

 
En god idé är att räkna dina maskor och kontrollera att du alltid har 50 m, samt att när 
du virkar VF har 3 Tfm mellan varje reliefmaska, likaså på slutet av varvet. Om du inte 
virkat klart TRFdst rätt så förlorar eller ökar du med en ögla på virknålen. Hoppa inte 
över m i den lodräta tråden innan den sista m. 
 

Sammanfattning:  
Det är 2 varv med kontrasterande färg och 2 varv med Caron Cake i varje hel sektion av 
mönstret.  
 
Det första VF i varje färgväxling: Tfm i 2:a m, * TRFdst i nästa, Tfm i följande 3 m*, upprepas 
från * till * till slutet av VF. Virka varv tillbaka, Tfm i nästa varv och byt färg i slutet av varvet 
tillbaka. 
Upprepa tills det är totalt 188 varv och maska av på sista varvets varv framåt. 
 
Maska av (varv framåt):  
* En ögla på virknålen, för in virknålen i nästa främre lodräta tråden, omslag och dra igenom 
båda öglorna på virknålen*. Upprepa med lösa maskor varvet ut. 
 
 
 
 

Användarvillkor 
 

1. Detta mönster, denna publicering skyddas av internationella lagar om upphovsrätt. 
2. Detta mönster, denna publicering får endast användas för personligt bruk. 
3. Kopiering eller spridning, oavsett om det sker för hand eller elektroniskt, inklusive 

inlägg, skanning eller e-mail, är förbjudet. 
4. Länkar till mönstret, publiceringen får göras som inlägg på sociala medier, men inte 

själva mönstret. 
5. Den här varan kan göras som en gåva eller skänkas till välgörande ändamål. Om du 

säljer varan, kontakta mig först på purrfectamewsments@gmail.com 
6. Det här mönstret har testats och noggrant kontrollerats. Ytterligare korrigeringar och 

förbättringar kan uppkomma i senare versioner av detta mönster, denna publikation. 
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