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Vimplar med bokstäver i bobblestitch 
av Pysselofix – Helena Molinsky 

 
 

 
 
 

Garn: Scheepjes – Catona från Favoritgarner 
Garnåtgång: En vimpel väger ca 15g. 
Nål: 2,5mm 
Storlek: Med den virkade kanten mäter vimpeln i överkant efter blocknig 14,5cm och från 
mitten av överkanten ner till spetsen 14cm. 
 

• Använder du något annat garn är det bra att tänka på att gå ner en storlek i virknål än 
den rekommenderade för att vimpeln ska få extra stabilitet.  

• Normalt görs bobblestitchen bara på vartannat varv, och då enbart fasta maskor på 
det andra, men för att få vissa av bokstäverna att bli jämna har jag valt att göra några 
bobbles även från avigsidan. Det man då får tänka på är att dra ihop och putta ut 
bubblan åt andra hållet. 

• I diagrammen är de vita rutorna en fast maska och en ifylld ruta en bobblestitch.  

• Vimplarna virkas nerifrån och upp, även diagrammen med start i nedre högra hörnet. 

 

Maskor och förkortningar  

lm – luftmaska  

fm – fast maska  

st – stolpe 
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sm - smygmaska 

bobblestitch – 5 ihopvirkade stolpar som samtliga görs i samma maska. 

 

1: 2lm, 2fm i första maskan, 1lm.  

2: 1fm, 2fm i sista maskan, 1lm.  

3-15: 1fm i samtliga maskor med undantag av sista maskan där det görs 2fm. Avsluta med 
1lm.  

När varv 15 är avslutat ska det bestå av 16fm och 1lm.  

16: 5fm, diagram, 3fm, 2fm i sista maskan, 1lm  

17-26: Fortsätt på samma sätt med att virka efter diagrammet med bobbles i vimpelns mitt 
och öka i sista maskan på varvet.  

27-30: 1fm i samtliga maskor med undantag av sista där det görs 2fm. Vänd med 1lm.  

Vänd och ansluta med ett varv bestående av fasta maskor runt hela vimpeln, i hörnen virkas 
tre maskor.  

 

Kant 

1: Börja uppe i vänstra hörnet. 1fm i samtliga maskor, undantag i hörnen där det görs 3fm. 
avsluta med 1sm i varvets förta maka. 

2: Endast längst de två långsidorna. 1hst och 1sm i varje maska. 

 

Jag har valt att virka ihop mina vimplar med stolpar i överkanten, en luftmaska i mellan varje 
vimpel och en luftmaskkedja bestående av 40 luftmaskor i början och i slutet.   

 

Lägger du upp en bild på sociala medier på något du virkat efter något av mina mönster vill 
jag att du hänvisar till mig som mönsterskapare, @pysselofix, och länkar hit till mönstret.  

Du får gärna använt hashtagen #pysselofix eller #patternbypysselofix så att jag lättare kan få 
ta del av bilden.  

https://pysselofix.wordpress.com/mentions/pysselofix/

