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"Friends Around the World" Sampler Afghan  

Cheerful Echinacea design av Sari Åström  
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Allmän information: 
Garn: HjerteGarn SOON, 60% Bomull, 40% Acryl HB, 

80 m / 50 gr. Color 7060, ungefär 80 gr. 

Virknål: KnitPro Soft Grip 5.00 mm  

Sax och stoppnål för att fästa garnändar.  

Svenska virktermer används!  

Ledtrådar för att läsa mönstret 
*…* Upprepa instruktioner mellan asteriskerna det antal gånger som anges.  Detta är oftast en 

instruktion bestående av flera moment för en hel sida. 

 

(…) Upprepa instruktioner mellan parenteserna det antal gånger som anges. Detta är en kortare 

instruktion. 

Noteringar, tips och text mellan hakparenteser,  [ ],  skrivs i lila kursiv stil och är till för att ge 

guidning och hjälp genom mönstret. 

 

Notera: Detta mönster är skrivet för en enfärgad Cheerful Echinacea, men det går bra att virka 

den i flera färger också! Om du vill använda flera färger, så titta i den speciella bilagan. 

Förkortningar: 

 lm   luftmaska/luftmaskor 

 sm  smygmaska 

 fm  fastmaska 

 hst  halvstolpe 

 lmb luftmaskbåge 

 st  stolpe (ett omslag) 

 dst  dubbelstolpe (två omslag) 

 RBst reliefstolpe bakifrån 

 RBhst reliefhalvstolpe bakifrån

Specialmaskor: 

 bärmaskor: bärmaskor virkas på avigsidan genom att göra en fm och en dst i samma m eller 

i indikerade m.  

 Start 4-dst kluster: (4 dst tillsammans i samma maska): 3 luftmaskor, *två omslag på nålen, 

sätt i virknålen i samma m, dra upp garnet, (dra igenom 2 omslag) två gånger* [2 omslag på 

virknålen].  Upprepa * till * ytterligare två gånger  [4 omslag på virknålen], omslag och dra 

igenom alla 4 omslag. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 4-dst kluster: (4 dst tillsammans i samma maska): *Två omslag på nålen, sätt i virknålen i m 

och dra upp garnet, (dra igenom 2 omslag) två gånger* [två omslag på virknålen]. Upprepa * 

till * ytterligare tre gånger (5 omslag på virknålen), omslag och dra igenom alla 5 omslag. 

 2fm tills: Sätt i virknålen i 3-lmb direkt innan 4-dst kluster och dra upp garnet (två omslag på 

virknålen) [bild 1], sätt i virknålen i nästa 3-lmb och dra upp garnet [re omslag på virknålen] 

[bild 2], omslag och dra igenom alla tre omslag [bild 3]. 

 

 bubbelmaska (3 st tillsammans i samma maska): *Omslag, sätt virknålen i maskan, dra upp 

garn, dra garnet genom 2 omslag* [två omslag på virknålen].  Upprepa * till * ytterligare två 

gånger [fyra omslag på virknålen], omslag och dra igenom alla 4 omslag. 

 relief bak fästning: ta ur virknålen och sätt in den från baksidan genom samma m  [bild 1 och 

2], sätt sedan genom nästa m från framsidan till baksidan [bild 3] sätt sedan tillbaka öglan på 

nålen [bild 4], dra först öglan till framsidan [bild 5], sedan till baksidan och dra sedan försiktigt 

i garnet för att få den jämn och i rätt storlek [bild 6]. Ja, den är klar och den är värt det! 

 

Om Copyright: jag, Sari Åström äger alla rättigheter till denna design och till mönstret. Du får inte kopiera, 

reproducera, distribuera, sälja eller redigera mönstret. Varken i sin helhet eller delar av det. Om ni vill dela detta 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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med någon så rekommenderar att ni delar en länk till min blogg. Du kan sälja dina färdiga alster men var snäll och 

berätta att jag är designer. Tack!  

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Instruktioner: 
Gör en magisk ring. 

Varv 1 I den magiska ringen, 4 lm, [räknas som 1:a st 

+ lm], (st och 1 lm) sju gånger.  

Slut varvet med en sm i 3:e lm i den första 4-lm 

kedjan. 

 

 Maskantal: 8 st och 8 1-lmb.  

 

Varv 2 [På detta varv kommer du att göra bärmaskor i både 1-lmb och i st från föregående 

varv.] Vänd ditt arbete [avigsidan mot dig], gör 1 lm [räknas inte som en maska] (fm 

och dst) i samma m som du slöt föregående varv [bild 1-3 nedan], *(fm och dst) i 

lmb, (fm och dst) i st *, upprepa * till * ytterligare 6 gånger, (fm och dst) i lmb. Slut 

varvet med en sm i den första fm. [bild 5 och 6].  

 På de sista bilderna nedan kan du se hur bärmaskorna ser ut, både från avigsidan 

och från rätsidan. 

 Maskantal: 16 bärmaskor [bestående av fm och dst] 

 Notera: under de första varven så kan ditt arbete bli lite vågigt, Oroa dig inte, det 

kommer att bli platt lite senare. 

 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Varv 3 Fortsätt att arbeta med avigsidan mot dig. Arbeta bara i fm och hoppa över dst på 

föregående varv. 1 lm [räknas inte som en maska], (dst, fm) i samma m som du slöt 

föregående varv [bilds 1 och 2], *(fm, dst, fm) i nästa fm*, upprepa * till * ytterligare 

14 gånger. Slut varvet med en sm i den första lm. [bild 3]. 

  Maskantal: 16 bärmaskor och 16 fm.  

 

 

Varv 4 Ledtråd: Du kommer att virka detta varv från rätsidan, Alla maskor görs enbart i fm 

som ingår i bärmaskan (bärmaskan består av en fm och en dst i samma m) och inte 

i den fm som virkades direkt efter bärmaskan (den röda pilen i bild 3 visar den 

korrekta fm). Observera att föregående varv gjordes från avigsidan och nu ser du 

arbetet från rätsidan och maskorna är i omvänd ordning och börjar med fm och 

sedan en bärmaska (dst och fm).  Hoppa över alla andra fm och dst. 

 

Du kan behöva virka luftmaskorna lite lösare, och då speciellt om du har en tendens 

att virka hårt. 

Vänd arbetet  [rätsidan mot dig] och gör ett start 4-dst kluster i samma maska som 

slöt föregående varv  [bild 1 och 2], (3 lm, 4-dst kluster i andra fm efter nästa 

bärmaska [bild 3] 15 gånger, 3 lm. Slut varvet med en sm i toppen på det första 

klustret [bild 5]. 

 Maskantal: 16 kluster (med fyra dst) och 16 3-lmb. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Varv 5 1 lm [räknas inte som en maska], (2fm tills på båda sidor av klustret [bild 1-3], 3 fm 

i lmb) 16 gånger  [se Specialmaskor för 2fm tills]. Slut varvet genom att göra en 

“relief bak fästning” [bild 4-5] – se Specialmaskor!! 

Maskantal: 16 2fm tills och 48 fm. 

  

 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Varv 6 3 lm [räknas som 1:a RBst], RBst i nästa 63 m [bild 1 och 2. Första egentliga RBst 

kommer runt 2fm tills på varv 5]. Slut varvet med en sm i den 3:e lm [bild 3]. 

 

 Maskantal: 64 RBst. 

  

 

Varv 7 Ledtråd: På detta varv kommer du att göra bubbelmaskor (helt enkelt 3 st 

tillsammans i samma m – se Specialmaskor). När du gör efterföljande fm, så kan du 

försiktigt trycka bubblan från avigsidan med ett finger. Detta för att bubblans struktur 

kan behöva hjälp att stanna på rätsidan. 

 

1 lm och fm i samma maska som slöt föregående varv [bild 1], *(bubbelmaska, fm) 

i nästa m [som ska vara ovanför klustret och 2sc tills, bild 2 och 3], fm i nästa 3 m 

[bild 4]*, upprepa * till * ytterligare 14 gånger, (bubbelmaska, fm) i nästa m, fm i 

nästa 2 m. Slut varvet med en sm i den första fm [bild 5].  

 Maskantal: 16 bubbelmaskor och 64 fm. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Varv 8 På detta varv kommer du att ändra formen från cirkel till fyrkant: 

Gör 1 lm och fm i samma m som slöt föregående varv [bild 1], fm i nästa 2 m [den 

2:a av de tre fm ska vara ovanför bubbelmaskan], 

*hst i nästa 3 m [bild 2], 

st i nästa 3 m [1:a st ska vara ovanför bubbelmaskan, bild 3], 

dst i nästa 2 m [bild 4], 

(2 dst, 3 lm, 2 dst) i nästa m [ovanför bubbelmaskan, bild 5], 

dst i nästa 2 m 

st i nästa 3 m [3:e st ska vara ovanför bubbelmaskan], 

hst i nästa 3 m [bild 6], 

fm i nästa 3 m [2:a fm ska vara ovanför bubbelmaskan]*. 

Nu har du gjort den första fjärdedelen av fyrkanten. 

Upprepa * till * ytterligare tre gånger [se bild 1-6], utelämna de sista tre fm på den 

sista repetitionen. Slut varvet med en “ relief bak fästning”. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Maskantal per repetition: 3 fm, 6 hst, 6 st, 8 dst, och 3-lmb I hörnet.

 

  

Varv 9 Ledtråd: Alla reliefmaskor bakifrån ska göras som ytliga reliefmaskor. En ytlig 

reliefmaska bakifrån görs nästan som en traditionell reliefmaska bakifrån, men den 

görs runt den övre av maskan (som när man gör fastmaskor i reliefmaskor 

bakifrån). Tanken är att vi ska göra en tunn kant som delar de olika sektionerna i 

rutan på ett bättre sätt. Vanliga reliefmaskor bakifrån får ett mer strukturerat 

utseende och ger inte det resultat vi vill ha här. Se bara till att du gör alla 

reliefmaskor bakifrån på samma sätt för att få en vacker effekt. Om du fortfarande 

är osäker så kan du hitta instruktionsvideos via Google [Shallow post stitch]. 

 

3 lm, [räknas som 1:a RBst], RBst i nästa 13 m, 

*(2 st, 3 lm, 2 st) i hörnets lmb, RBst i nästa 23 m*, upprepa * till * ytterligare två 

gånger, (2 st, 3 lm, 2 st), RBst i nästa 9 m. Slut varvet med en sm i 3:e lm. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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  Maskantal per sida: 4 st, 23 RBst och 3-lmb i hörnet. 

 
 

  

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Varv 10 3 lm [räknas som 1:a st], st i nästa 15 m [bild 1], *(2 st, 3 lm, 2 st) i hörnets lmb [bild 

2], st i nästa 27 m* [var uppmärksam så att du inte missar den första m], upprepa * 

till * ytterligare två gånger, st i nästa 11 m. Slut varvet med en sm i 3:e lm [bild 3]. 

 

Maskantal per sida: 31 st och hörnets 3-lmb. 

  

 

Varv 11 1 lm och bubbelmaska i samma maska som slöt föregående varv [bild 1och 2], (fm i 

nästa 3 m [bild 3], bubbelmaska i nästa m) fyra gånger, fm i nästa m,  

*(2 fm, 1 lm [placera en markör], 2 fm) i hörnets lmb [bild 5 och 6],  

fm i nästa m [var uppmärksam så att du inte missar den första m],  

(bubbelmaska, fm i nästa 3 m) sju gånger, bubbelmaska i nästa m, fm i nästa m*, 

upprepa * till * ytterligare två gånger,  

(2 fm, 1 lm [placera en markör], 2 fm) i hörnets lmb,  

fm i nästa m [var uppmärksam så att du inte missar den första m],  

(bubbelmaska, fm i nästa 3 m) tre gånger, Slut varvet med en sm i den första 

bubbelmaskan [bild 4]. 

 Maskantal per sida: 8 bubbelmaskor, 27 fm och hörnets 1-lmb. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Varv 12 3 lm, [räknas som 1:a st], st i nästa 19 m, *(st, 3 lm, st] i hörnets lmb, st i nästa 35 m 

[var uppmärksam så att du inte missar den första m]*, upprepa * till * ytterligare två 

gånger, (st, 3 lm, st) i hörnets lmb, st i nästa 15 m. Slut varvet med en “relief bak 

fästning”. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Maskantal per sida: 37 st och hörnets lmb. 

 
 

Varv 13 Ledtråd: Gör åter igen alla reliefmaskor bakifrån som ytliga reliefmaskor. . 

Alternativ: Du kan också justera storleken på din ruta genom att ersätta detta varv 

med RBfm om du vill ha en mindre ruta, eller med RBst eller ännu längre maskor 

om du vill ha en större ruta. 

 

2 lm [räknas som 1:a RBhst, bild 1-3], RBhst i nästa 21 m, *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i 

hörnets lmb [bild 4], RBhst i nästa 37 m*, upprepa * till * ytterligare två gånger, (2 

hst, 2 lm, 2 hst) i hörnets lmb, RBhst i nästa 15 m. Slut varvet genom att föra öglan 

till baksidan genom den första RBhst. Klipp av garnet och dra det genom öglan för 

att säkra trådänden.. 

 

Maskantal per sida: 37 RBhst, 4 hst och hörnets 2-lmb. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Ledtråd: Se bild 1 – 4 nedan för information om hur garnändarna ska säkras. Kom ihåg att först 

dra försiktigt i garnänden i mitten och sedan göra en knut innan du syr in garnänden runt mitten 

för att undvika att den magiska ringen släpper under användning. 

 

Grattis! Du har nu avslutat rutan Cheerful Echinacea. Var glad och hurra och blocka den innan du 

använder den vidare. Jag hoppas du gillade att virka denna design lika mycket som jag gillade att 

skapa den.  

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Med Kärlek,  

Sari 

 

Ps. Jag skulle vilja se hur din Echinacea’s jublar… så snälla du dela dina bilder på sociala media 

med taggen #crochetcheerfulechinacea  

 

Oj, skulle du önska att du kunde använda flera färger? Om du vill det så kan du titta i den här 

bilagan där Cheerful Echinacea möter Crayons! Du kommer att älska det! Klicka bara på denna 

länk!  
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