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Halsduk & muddar av länkar 

 

 
Mönster: Kicki Strandqvist 

Garn:  2-trådigt garn, 100 % ull från www.zgarn.se 

Virknål: 4 mm 

 

Läs alltid igenom hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet. 

 

 
 

http://www.zgarn.se/
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Länkad halsduk 

     
 

Garn:  Tvåtrådigt ullgarn från Zgarn i 4 olika färger. 

Virknål: 4 mm 

Garnåtgång: Drygt 200 gr 

 

Tips! Använd markörer. Sätt exempelvis en markör var 100 lm för att hålla reda på hur 

många maskor du lagt upp. Läs igenom hela mönstret innan du börjar. 

Lm = luftmaska 

Fm = fastmaska 

 

Färg 1:  

Virka 411 lm.  

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *6 lm, hoppa över 6 lm i föregående varv, 10 

fm*. Upprepa*-*. Dra igenom tråden efter sista fm. 
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*Färg 2:  

Virka 411 lm. 

Trä lm länken igenom hålen i delen i färg 1. Varannan underifrån och varannan uppifrån. 

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *6 lm, hoppa över 6 lm i föregående varv, 10 

fm*. Upprepa*-*. Dra igenom tråden efter sista fm. 

Var noga med att arbetet inte vrider sig i partierna med 10 fm.  

Vid varje parti av 6 lm så byter länken sida om arbetet via föregående varvs parti av 6 lm. 

Föregående varvs länk ska ligga inuti det hål som bildas vid pågående varvs parti om 6 lm. 
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Färg 3:  

Virka 411 lm.  

Trä lm länken igenom hålen i delen i färg 2. Varannan underifrån och varannan uppifrån. 

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *6 lm, hoppa över 6 lm i föregående varv, 10 

fm*. Upprepa*-*. Dra igenom tråden efter sista fm. 

Färg 4:  

Virka 411 lm.  

Trä lm länken igenom hålen i delen i färg 3.  Varannan underifrån och varannan uppifrån. 

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *6 lm, hoppa över 6 lm i föregående varv, 10 

fm*. Upprepa*-*. Dra igenom tråden efter sista fm. 

*Färg 1: Virka 411 lm.  

Trä lm länken igenom hålen i delen i färg 4. Varannan underifrån och varannan uppifrån. 

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *6 lm, hoppa över 6 lm i föregående varv, 10 

fm*. Upprepa*-*. Dra igenom tråden efter sista fm. 

 

Upprepa beskrivningen från *färg 2 till *färg 1 tills arbetet består av totalt 25 länkar. Fäst 

trådarna. 

 

Halsduken är tvättad och lätt filtad. Det går dock lika bra att använda den utan att filta den.  

Tvätta halsduken för att få en mjukare yta. 
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Länkade muddar 
 

Garn:  Tvåtrådigt ullgarn från Zgarn i 4 olika färger. 

Virknål: 4 mm 

Garnåtgång: Ca 40 gr 

 

Lm = luftmaska 

Fm = fastmaska 

 

Färg 1: 

Virka 54  lm.   

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *3 lm, hoppa över 3 lm i föregående varv, 7 fm*. 

Upprepa*-*. Dra igenom tråden efter sista fm. 

 

*Färg 2:  

Virka 54 lm.  

Trä lm länken igenom hålen i delen i färg 1. Varannan underifrån och varannan uppifrån. 

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *3 lm, hoppa över 3 lm i föregående varv, 7 fm*. 

Upprepa*-*, avsluta varvet med 10 fm. Dra igenom tråden efter sista fm. 

Var noga med att arbetet inte vrider sig i partierna med 10 fm.  

Vid varje parti av 3 lm så byter länken sida om arbetet via föregående varvs parti av 3 lm. 

Föregående varvs länk ska ligga inuti det hål som bildas vid pågående varvs parti om 3 lm. 

 

Färg 3:  

Virka 54 lm.  

Trä lm länken igenom hålen i delen i färg 2. Varannan underifrån och varannan uppifrån. 

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *3 lm, hoppa över 3 lm i föregående varv, 7 fm*. 

Upprepa*-*, avsluta varvet med 10 fm. Dra igenom tråden efter sista fm. 
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Färg 4: 

Virka 54 lm.  

Trä lm länken igenom hålen i delen i färg 3.  Varannan underifrån och varannan uppifrån. 

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *3 lm, hoppa över 3 lm i föregående varv, 7 fm*. 

Upprepa*-*, avsluta varvet med 10 fm. Dra igenom tråden efter sista fm. 

 

*Färg 1: 

Virka 54 lm.  

Trä lm länken igenom hålen i delen i färg 4. Varannan underifrån och varannan uppifrån. 

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen *3 lm, hoppa över 3 lm i föregående varv, 7 fm*. 

Upprepa*-*, avsluta varvet med 10 fm. Dra igenom tråden efter sista fm. 

 

Upprepa beskrivningen från *färg 2 till *färg 1 tills arbetet består av totalt 15 länkar. 

Påbörja länk nummer 16 genom att virka 54 lm och trä lm länken igenom hålen i delen i färg 

1. Varannan underifrån och varannan uppifrån. 

Virka 10 fm med start i andra lm från nålen och efter det 3 lm. Ta av garnet i en längd som 

räcker till resten av varvet. Trä igenom tråden och de 3 lm genom det första varvets 

luftmasksbåge och fortsätt med 7 fm efter att du hoppat över 3 lm i länken du just trätt 

igenom luftmaskbågarna. Fortsätt trä igenom tråden och virka ihop den första länken med 

den sista länken 

Fäst trådarna. 

 

Muddarna är tvättade och lätt filtade. Det går dock lika bra att använda dem utan att filta 

dem. Tvättad dem för att få en mjukare yta. 

 

 

 


