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Handledsvärmare med spetskant 
Av: Pysselofix – Helena Molinsky 
 

 
 
Garn: Viking – Björk och Scheepjes – Maxi sweet treat 
Nål: 1,25mm, 3mm och 3,5mm 
 
 
Maskor och förkortningar 
 
lm – luftmaska 
sm – smygmaska 
fm – fast maska 
st – stolpe 
dst – dubbelstolpe 
relst bak – relifstolpe bakifrån 
relst fram – relifstolpe framifrån 
lmb - luftmaskbåge 
 
 
 
Handledsvärmare 
 
Virka 2st i garnet Björk. Börja med nål 3mm.  
  
1: Lägg upp 32 maskor med en Chainless foundation (så att den blir elastisk i nederkanten). Avsluta 
med 1sm i varvets första maska för att forma en ring. 
 
2–8:  2lm, (2relst bak, 2relst fram) x8. Avsluta med 1sm i första stolpen.  
 
9: 1fm i första maskan, hö 2m, 5st i nästa m, hö 2m, 1fm i nästa m.) x4. Hö 1m, 5st i nästa m, hö 1m, 
1fm i nästa m. Hö 1m, 5st i nästa m, hö 1m. Avslutas med 1sm i förra varvets avslutande smygmaska.  
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10: 2lm, 4st i samma maska, 1fm i den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp. (5st i nästa fasta maska, 
1fm i den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp) x5. Avsluta med 1sm i den andra av de två 
luftmaskorna som började varvet.  
 
 
11: 2sm till den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp, 1fm i samma maska. (5st i nästa fasta maska, 
1fm i den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp) x5. 5st i nästa masta maska, avsluta med 1sm i den 
fasta maskan som började varvet.  
 
Byt till nål 3,5mm 
 
12: Upprepa varv 10.  
 
13: Upprepa varv 11.  
 
14: 2lm, 5st i samma maska, 1fm i den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp. (5st i nästa fasta maska, 
1fm i den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp) x4. 6st i nästa fasta maska, 1fm i den mittersta 
stolpen i sista stolpgruppen. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna som började 
varvet.  
 
15: 3sm till den fjärde stolpen i nästa stolpgrupp, 1fm i samma maska. (5st i nästa fasta maska, 1fm i 
den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp) x4. 5st i nästa fasta maska, 1fm i den tredje stolpen i nästa 
stolpgrupp. 5lm, 1sm i varvets första fasta maska.  
 
16: 3lm, 2dst+3st i samma maska, 1fm i den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp. (5st i nästa fasta 
maska, 1fm i den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp) x4. 3st+3dst i nästa fasta maska, 1fm om 
mitten på lmb. Avsluta med 1sm i den tredje av de tre luftmaskorna som började varvet.  
 
Byt tillbaka till nål 3mm.  
 
17: 3sm, i dubbestolparna, till den första stolpen i nästa stolpgrupp, 1fm i samma maska. (5st i nästa 
fasta maska, 1fm i den mittersta stolpen i nästa stolpgrupp) x4. 5st i nästa fasta maska, hö 3st, 1fm i 
första dubbelstolpen. 5st i den fasta maskan om lmb, Avsluta med 1sm i varvets första fasta maska.  
 
18: Upprepa varv 10.  
 
19: Upprepa varv 11. 
 
20: Upprepa varv 10.  
 
 
 
Spetskant 
 
Virkas med BonBon och nål 1,25mm.  
 
3lm, 1sm i första luftmaskan. 2lm, 2st i samma maska som smygmaskan. 2lm. Vänd.  
2–28: 1sm i första maskan, 2lm, 2st i samma maska. 2lm. Vänd.  
 
Gör en till och sy fast dem strax nedanför överkanten runt om tumvantarna.  
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