
The Penny Drops CAL 

Del 4: Mittpanelens bårder 
 

Mittenpanelen har 188 varv med 50 m. 
 
Virknål: 5 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svensk förkortningslista 
lm = luftmaska 
m = maska/maskor 
fm = fast maska 
stående fm = stående fast maska: med en löpknut på virknålen, för in virknålen i maskan och 
hämta en ögla; omslag och dra igenom båda öglorna på nålen. 
hst = halvstolpe 
stående hst = stående halvstolpe: med en löpknut på virknålen, omslag, för in virknålen i 
maskan och hämta en ögla; omslag och dra igenom de tre öglorna på nålen. 
st = stolpe 
stående st = stående stolpe: med en löpknut på virknålen, omslag och för in nålen i maskan 
och hämta en ögla, omslag och dra igenom 2 öglor, omslag och dra igenom 2 öglor. 
RFhst = reliefhalvstolpe framifrån 
RBhst = reliefhalvstolpe bakifrån 
RFst = reliefstolpe framifrån 
RBst = reliefstolpe bakifrån 
dst = dubbelstolpe 
 

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

 
Tillägg: 
Den föreslagna storleken på virknål är 5,00 mm. Det är mycket viktigt att masktätheten 
på de virkade maskorna stämmer överens med de tunisiskt virkade panelerna, så att 
bården inte ”drar ihop” eller ”drar ut” panelens längd. 
Masktäthet: 10 m = 5,7 cm 

 
1. På mina virkningar gör jag inga, eller mycket få, luftmaskor när jag vänder varv. Är det 

fm, vänd och gör en fm i samma m. Är det hst, 1 lm, vänd och hst i samma m. St: 1 lm, 

avmaskningsdelen av panelen  

uppläggningsvarvet av panelen 

 
 

Rätsida 
 
 

Mitten- 
panel 

högersidan av panelen vänstersidan av panelen 



vänd och 1 st i samma m. Jag använder inga i detta arbete, men är det dst gör jag 2 lm, 
vänder och dst i samma m.  
Det här ger en stadigare kant utan håligheter och den sista m på ett varv ser ut som en 
m och inte en halvdan luftmaskbåge. 
 

2. Jag låter den färgtråd som inte används följa med så långt som möjligt, så länge det inte 
är mer än 2 varv. Det står när du ska klippa av garnet. Det här innebär många färre 
trådar att fästa. Lämna en ca 13 cm lång ände till fästning. 
 

 

       

Virka bården på höger sida av panelen (uppläggningsvarv nedtill, avmaskning upptill) 

Varv med udda nummer är rätsidan och varv med jämna nummer är avigsidan. 

Med rätsidan mot dig och uppläggningsvarvet till höger: 

Färg A = kontrastfärgen du använder till Caron Cakes 

Färg B = Caron Cake 

Färg C = en extra färg du kan välja att ha istället för Caron Cake. Till den blå filten 
använde jag vitt och till den persikofärgade filten en havregrynsfärg. Beroende på ”var i 
kakan” du är, kan du uppleva att det inte är tillräckligt med kontrast. 

Maskantal: Det är 188 varv med Tunisisk virkning, så det ska alltid vara 188 maskor i bårdens 
varv. 
 
Maskmarkörer: Om du råkar öka eller förlora en maska, så sker det troligen i slutet av ett 
varv. Sätt gärna maskmarkörer 5 m från båda ändarna. 
 
Varv 1: Fäst färg A med en stående fm i den första maskan sist i första Tfmvarvet OCH 
plocka upp en tråd från startluftmaskkedjan i uppläggningsvarvet. Det här gör att första m 
placeras i hörnet; för in virknålen i nästa m och under det garn du bar med på baksidan 
av panelen och fm i varje m varvet ut. 1 lm, vänd. [188 m nu och fortsättningsvis] 
 
 
Varv 2: hst i vändmaskan och i varje m varvet ut. Vänd. Klipp av garnet [lämna ca 13 cm lång 
ände]. [188 m] 
 
Varv 3 – 8 är som att väva en korg: Till varv 3, 4 och 5 används färg B eller C, och till varv 6, 7 
och 8 används färg A. 



 
Understruken rad innebär färgväxling  

 
Varv 3: Fäst färg B eller C [Caron Cake eller annan kontrasterande färg] med en stående hst i 
första m, RFst i nästa 3 m, RBst i nästa 4 m, *RFst i nästa 4 m, RBst i nästa 4 m.* Upprepa 
från * till * tills det återstår 4 m, RFst i nästa 3 m, hst i sista m, 1 lm, vänd. [188 m] 
 
Det ska nu vara: en hst i början av varvet, 3 RFst, 23 grupper om 4 RBst, 22 grupper om 4 
RFst, 3 RBst och en hst sist i varvet. 
 
Varv 4: Hst i vändmaskan, RBst i nästa 3 m, RFst i nästa 4 m, * RBst i nästa 4 m, RFst i nästa 
4 m.* Upprepa från * till * tills det återstår 4 m, RBst i nästa 3 m, hst i sista m, 1 lm, vänd. [188 
m] 
 
Varv 5: Hst i vändmaskan, RFst i nästa 3 m, RBst i nästa 4 m, * RFst i nästa 4 m, RBst i nästa 
4 m.* Upprepa från * till * tills det återstår 4 m, RFst i nästa 3 m, hst i sista m. Klipp av garnet. 
Vänd. [188 m] 

 
Varvens m i den här kommande sektionen sker motsatt till de tre tidigare varven,  

för att skapa en ”korgvävningseffekt”. 
 
Varv 6: Fäst färg A med en stående hst i första m, RFst i nästa 3 m, RBst i nästa 4 m, *RFst i 
nästa 4 m, RBst i nästa 4 m.* Upprepa från * till * tills det återstår 4 m, RFst i nästa 3 m, hst i 
sista m, 1 lm, vänd. [188 m] 
 
Varv 7: Hst i vändmaskan, RBst i nästa 3 m, RFst i nästa 4 m, * RBst i nästa 4 m, RFst i nästa 
4 m.* Upprepa från * till * tills det återstår 4 m, RBst i nästa 3 m, hst i sista m, 1 lm, vänd. [188 
m] 
 
Varv 8: Hst i vändmaskan, RFst i nästa 3 m, RBst i nästa 4 m, * RFst i nästa 4 m, RBst i nästa 
4 m.* Upprepa från * till * tills det återstår 4 m, RFst i nästa 3 m, hst i sista m. Vänd. Klipp av 
garnet. [188 m] 
 
Varv 9: Fäst färg B [Caron Cake] eller C med en stående hst, hst i varje m varvet ut, 1 lm, 
vänd. [188 m] 
 
Varv 10: Fm i vändmaskan, RFhst i varje m varvet ut till sista m, fm i sista m. Klipp av garnet  
och fäst färg A [medburet från varv 8], 1 lm, vänd. (188 m) 
 
Varv 11: St i vändningens m, *st i nästa m, 1 lm, hoppa över 1 m.* Upprepa från * till * tills det 
återstår en m, st i sista m, vänd. [188 m= 95 st plus 93 1-lmb] 
 
Varv 12: Fäst färg B eller C med en stående fm i första m, *st i överhoppad m i förra varvet 
[framför 1-lmb], fm i nästa m. * Upprepa från * till * tills 1 m återstår, fm i sista m, 1 lm, vänd. 
(188 m= 93 st plus 95 fm) 
 
Varv 13: St i vändmaskan, 1 lm, hoppa över nästa m, * st i nästa, 1 lm, hö 1 m.* Upprepa från 
* till * tills 2 m återstår, st i de 2 sista m. Klipp av garnet.  [188 m= 95 st plus 93 1-lmb] 
 
Varv 14: Fäst färg A (som följt med sedan varv 11) med en fm, *fm i nästa m, st i överhoppad 
m i förra varvet. * Upprepa från * till *, fm i sista m, 1 lm, vänd. (188 m= 93 st plus 95 fm) 



 
Varv 15: Fm i vändmaskan och i varje m varvet ut. Klipp av garnet. [188 m] 

 

Virka bården på vänster sida av panelen  

Varv med udda nummer är rätsidan och varv med jämna nummer är avigsidan. 

Med rätsidan mot dig och uppläggningsvarvet till höger: 

Varv 1: Fäst färg A med en stående fm i första m sist i första Tfmvarvet, fm i varje m varvet ut, 
1 lm, vänd. [188 m] 

Upprepa varv 2 – 15 ovan.  

 

 

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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