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Mudd till glas/mugg 

 

   
Mönster: Kicki Strandqvist 

 

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

Virknål: 4 mm 

 

Förkortningar: 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

fm fastmaska 

tills tillsammans 

 

Storlek:  Ikea glas Pokal alt justeras för privat glas/mugg.   

 

Garnåtgång: Ca 30 gr per mudd    

 

 

http://www.zgarn.se/
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Läs alltid igenom hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet. 

 

Termomudden hjälper till att hålla kall dryck kall och varm dryck varm – och fingrarna från 

att bränna sig.  

 

Mudden virkas i dubbelt garn. 

 

Start: 

Virka 8 fm i en magisk cirkel (alt lägg upp 4 lm, fäst ihop till en ring med en sm och virka 8 fm 

i lm ringen).   

 
Botten: 

Varv 1: 1 lm (höjdmaska), 2 fm i varje maska varvet ut. Fäst ihop med en sm.  

Varv 2: 1 lm (höjdmaska), *2 fm i samma maska, 2 fm* 

Varv 3       fortsätt virka i spiral *2 fm i samma maska, 2 fm* tills arbetet mäter ca 7 cm i 

diameter. Alt är några mm större än botten på ditt glas/mugg. Avsluta med en sm. 
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Brytningen mellan botten och muddens sida: 

1 lm (höjdmaska). Virka 1 varv fm genom att sticka in virknålen bakifrån (bild 1), genom båda 

maskbågarna i den maska som står på tur, vänd tillbaka virknålen så den går framifrån och 

bak (bild 2) genom nästa maskas båda maskbågar – gör en fm (bild 3 & 4). (Den fm virkas 

”om halsen” på de fm på fg varv.) 

Upprepa ovanstående runt hela botten och avslut med en sm.  

 

 Bild 1 

 Nålen sticks in bakifrån under båda maskbågarna. 
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 Bild 2 

Vik arbetet lite så blir det lättare att gå tillbaka med nålen. 

 

 Bild 3 

 

 Bild 4 
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Mudd: 

Varv 1: 1 lm (höjdmaska), *2 fm tills, 3 fm*, sm 

Varv 2        1 lm (höjdmaska), *fm*. Öka en maska vid varvbytet på vartannat varv. Prova ofta 

på glaset/muggen och justera ökningarna så att det passar ditt glas och handlag. 

 

Gör mudden 19-20 varv hög, eller det som passar ditt glas/mugg, och avsluta med en sm. 

Gör gärna någon rand på mudden i avvikande färg. 
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Hjärta 

 

Virka i en magisk cirkel (alt 5 lm som sluts till en ring med en sm): 

3 lm, 3 dstp, 4 stp, 1 dstp, 4 stlp, 3 dstp, 2 lm, 1 sm i ringen.  

Ta av garnet och dra det genom mitten. Har du använt magisk cirkel – dra ihop cirkeln.  

Använd trådarna till att fästa hjärtat på termomudden. 

 

  
 

   
 


