Butterfly Kisses Square
(Fjärilskyssars ruta)

Av Silvana Tabacchi
Material:
Herrschners Worsted 8 (medeltjockt, 4) garn i färgerna Aran (Färg A)
Lavender (Färg B)
China Blue (Färg C)
Herrschners Worsted 8 (medeltjockt, 4) Baby garn i färgen Dandelion (Färg D)
Virknål 5,0 mm
Maskmarkörer
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Förkortningar:
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
fm – fast maska
sm – smygmaska
hst – halvstolpe
st – stolpe
RFst – reliefstolpe framifrån
RBst – reliefstolpe bakifrån
st-kl – stolp-kluster
omsl – omslag
hö – hoppa över
m – maska(or)
Specialmaskor:
Fjärilsmaska virka 5 st runt den första st uppifrån och ner, 1 lm, sm i hörnets lmb (Varv 11) , 2
lm, sm i lmb (Varv 10), 2 lm, sm bredvid förra sm i varv 11, 1 lm, vänd och virka 5 st runt den
andra st nerifrån och upp.
3 stolps-kluster (3st-kl) (omsl, stick in virknålen genom öglan/m, omsl och dra igenom, omsl, dra
igenom 2 öglor) 3 gånger, 4 öglor på virknålen), omsl och dra igenom alla 4 öglor.
Start 3 stolps-kluster virka 2 lm, (omsl, stick in virknålen i samma m som 2 lm, omsl och dra
igenom, omsl och dra igenom 2 öglor) två gånger, 3 öglor på virknålen, omsl och dra igenom 3
öglor.
5 stolp-kluster (5st-kl) - (omsl, stick in virknålen i öglan, omsl och dra igenom, omsl, dra igenom
2 öglor) 5 gånger, 6 öglor på virknålen, omsl och dra igenom alla 6 öglor.
Korsad maska (kyssar) hoppa över en maska, st i nästa. Arbeta bakom den st som just virkats,
gör en st i överhoppad maska. Den första st kommer att korsas framför den andra st.
Blomblad – (fm, 3 lm, 5st-kl, 3 lm, fm) alla i samma mellanrum/lmb.
Tips kommer att skrivas i grönt.
Alla ändar kan fästas när du klipper av garnet, eller när alla varv är klara.
Den inledande 1 lm i varje varv räknas inte som en maska.
I varv 2 och 3, använder du 2 färger. Bär med färgen längs med maskorna som du arbetar i, så
att inga trådar syns. Detta gäller inte ifall du använder endast en färg.
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Varv 1 - Använd färg A, gör en magisk ring. 1 lm (räknas inte som en m), virka 16 fm i magiska
ringen. Slut med en sm i första fm, dra i änden för att stänga ringen.
Maskantal – 16 fm

Varv 2 - Börja med färg A och växla färger och maskor till slutet, 1 lm (räknas inte som en m),
hst (alla i färg A) i samma m som 1 lm, byt till färg B på det sista omsl och dra igenom för att
avsluta maskan, fm (alla i färg B) i nästa maska med färg B, men byt till färg A för att avsluta
sista maskan som förut. Växla färger och maskor till slutet. Färg A är hst, färg B är fm. Sluta
varvet med en fm i färg B och dra igenom med färg A, slut med en sm i första hst. Klipp ej
garnet.
Maskantal: 16 maskor (8 hst, 8 fm)
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Varv 3 – fortsätt arbeta med de två färgerna, byt färg för att matcha färgen nedanför.
I skarven, med färg A, virka en start 3st-kl. I nästa maska (färg B) virka 3 st, byt till färg A på sista
garngenomdragningen, *virka en 3st-kl, byt färg, 3 st i nästa maska*, upprepa *-* byt färger
varvet ut. Slut med en sm i första 3st-kl med färg B. Fäst och klipp av garnet färg A men behåll
färg B.
Maskantal: 24 st i färg B, 8 3st-kl i färg A som räknas som 1 maska var, så totalt 32 maskor

Varv 4 – I skarven, 1 lm, (den fm i första repetitionen virkas i samma plats som 1 lm) * fm, 3 lm,
hoppa över 1 maska* Upprepa * - * varvet ut, slut med en sm i första fm. Fäst inte.
Maskantal: 16 3-lmb och 16 fm

Varv 5 – sm i första 3-lmb, 1 lm. *Virka ett blomblad (se specialmaskor) i 3-lmb, fm i nästa 3lmb,* upprepa * - * varvet ut, slut med en sm i första fm.
Maskantal: 8 blomblad och 8 fm
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Varv 6 – 1 lm, virka i de överhoppade maskorna på varv 3, vik ner blombladen mot mitten, *fm i
överhoppad m, 3 lm*, upprepa * - * tills du har 16 3-lmb. Slut med en sm i första fm. Fäst och
klipp av garnet färg B.
Maskantal: 16 3-lmb, 16 fm

Varv 5a – Gå tillbaka till varv 5, virka 5a enligt följande: Använd färg A, fäst garnet med en
stående fm i valfri mitten-fm mellan 2 blomblad. Nu till en konturlinje på blombladen, * fm i
nästa fm, 2 fm i nästa 3-lmb, 3 fm i den maska som stängde klustret, 2 fm i nästa 3-lmb, fm i
nästa 2 fm, * upprepa * - * på alla blomblad och fm, förutom sista fm i sista repetitionen, slut
med sm i första fm. Fäst och klipp av garnet.
Maskantal – 80 fm

Varv 7 – Med rätsidan mot dig, fäst färg C med en stående fm i valfri 3-lmb på varv 6 som är den
första 3-lmb mellan 2 blomblad. *3 lm, fm i nästa 3-lmb varvet ut*, 3 lm. Slut med en sm i
första fm. Fäst inte.
Maskantal - 16 3-lmb, 16 fm
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Varv 8 – Sm till första 3-lmb, 3 lm (räknas som en st), (st, 2 lm, 2 st) i samma 3-lmb – (hörnet
gjort, och ska vara mellan 2 blomblad) *(3 st i nästa 3-lmb) 3 gånger, (2 st, 2 lm, 2 st),* upprepa
* - * runt, förutom sista hörnet, slut med en sm i toppen av första 3 lm.
Maskantal – 9 st på varje sida, (2 st, 2 lm, 2 st i varje hörn)

Varv 9 – Sm i nästa st efter skarven och i hörnets 2-lmb, 3 lm (räknas som st), (st, 2 lm, 2 st) i
samma 2-lmb, *RFst runt nästa 2 st, (hörnets st på varv 8), 9 st, RFst runt nästa 2 st, (2 st, 2 lm,
2 st) i 2-lmb * 4 gånger förutom (2 st, 2 lm, 2 st) i sista repetitionen, slut med sm i toppen av de
första 3 lm.
Maskantal - 13 maskor per sida (4 RFst och 9 st), (2 st, 2 lm, 2 st) i varje hörn

Varv 10 – Sm i nästa st och i hörnets 2-lmb, 3 lm (räknas som st), (st, 2 lm, 2 st) i samma 2-lmb,
RFst runt nästa 4 m, 9 st, RFst runt nästa 4 m, *(2 st, 2 lm, 2 st), RFst runt nästa 4 m, 9 st, RFst
runt nästa 4 m* upprepa *-* två gånger till, slut med sm i toppen av 3 lm. Markera varje hörn
lmb med en maskmarkör som hjälp med var kommande maskor ska hamna.
Maskantal – 17 maskor per sida (8 RFst och 9 st), (2 st, 2 lm, 2 st) i varje hörn
Varv 11 - Sm i nästa st och i hörnets 2-lmb, 5 lm (räknas som st och 2 lm), st i samma 2-lmb,
RFst runt nästa 6 m, 9 st, RFst runt nästa 6 m, *(st, 2 lm, st) i 2-lmb, RFst runt nästa 6 m, 9 st,
RFst runt nästa 6 m* upprepa * - * två gånger till, slut i 3:e lm av de 5 lm. Fäst och klipp av
garnet färg C (sidorna blir nu lite mer runda). Markera varje hörns lmb med en maskmarkör som
hjälp med var kommande maskor ska hamna.
Maskantal - 21 maskor per sida (12 RFst och 9 st), (st, 2 lm, st) i varje hörn
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Varv 12 – Börja med färg A i valfritt hörns 2-lmb med en stående st, (2 lm, st) i samma lmb, RBst
runt nästa 6 st, RBhst (i sista RFst), 9 fm, RBhst, RBst runt nästa 6 m*, (st, 2 lm, st) i hörnets 2lmb, RBst i nästa 6 m, RBhst, 9 fm, RBhst, RBst runt nästa 6 m*, upprepa * - * två gånger till, slut
med en sm i första st. Fäst och klipp av garnet.
Maskantal – 23 maskor per sida (12 RBst, 2 RBhst, 9 fm), (st, 2 lm, st) i varje hörn

Varv 13 – Börja med färg D med en stående fm i den sista RBst före hörnst, *fjärilsmaska (se
specialmaskor), fm i nästa 23 m längs med nästa sida*, upprepa *-* 3 gånger till förutom sista
fm i den sista repetitionen. Slut med en sm i första fm. Fäst och klipp av garnet.
Maskantal – 23 fm per sida, 4 fjärilar, en i varje hörn
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Varv 14 - Med färg C, börja med en stående fm i första hörnets st på varv 12 (första fjärilsvingen
är runt stolpen). *4 lm, fm i lmb på varv 11 (mellan de 2 sm), 4 lm, fm i nästa st på varv 12
(andra fjärilsvingen är runt stolpen). Fm i nästa 23 fm (på varv 13, första m kan vara gömd
under vingen), fm i nästa st på varv 12*, (första fjärilsvingen är runt stolpen), upprepa *-* 3
gånger till förutom sista fm på sista repetitionen, slut med sm i första fm. Fäst och klipp av
garnet.
Maskantal – 25 fm per sida, 2 4 lm, fm i hörnen

Varv 15 – Börja med färg A med en sm i hörnets lmb på varv 12 (som är baksidan på
fjärilsmaskan), 4 lm (räknas som första dst), virka 2 dst till i samma lmb, st i nästa maska, virka
12 korsade m (se specialmaskor) till nästa hörn, *3 dst som är baksidan på fjärilsmaskan, st i
nästa m, virka 12 korsade m till nästa hörn*, upprepa *-* två gånger till, slut med en sm i
toppen av 4 lm. Fäst och klipp av garnet.
Maskantal – 12 korsade maskor “kyssar” och st per sida, 3 dst i varje hörn
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I varv 16 kommer maskorna längs med sidorna inte att virkas direkt i öglorna nedan, utan man
virkar mellan maskorna. Vad gäller “kyssarna” virkas hst mellan de två st.
Varv 16 – Börja med färg C i den tredje dubbelstolpen i valfritt hörn med en stående hst, (2 lm,
hst) i samma hörnmaska. Virka hst mellan alls maskor, inklusive i mellanrummet direkt efter
hörnet, (hst, 2 lm, hst) i 2:a dst i varje hörngrupp. Slut med en sm i den första hst.
Maskantal – 28 hst per sida, (hst, 2 lm, hst) i varje hörn

Varv 17 – sm till 2-lmb, 3 lm (räknas som en st), (st, 2 lm, 2 st) i samma 2-lmb (hörn), st i varje
hst, extra noggrann med att inte missa den gömda maskan. *(2 st, 2 lm, 2 st) i hörnets 2-lmb, st
i varje hst,* upprepa * - * två gånger till, slut med sm i toppen på de 3 lm.
Maskantal – 30 st per sida, (2 st, 2 lm, 2 st) i varje hörn

Varv 18 – sm till hörnets 2-lmb. 2 lm (räknas som första hst), (hst, 2 lm, 2hst) i samma hörns 2lmb, hoppa över den gömda maskan, (dst i nästa maska, fm i nästa), se till att dst poppar fram
genom att göra en liten ”plopp”, upprepa längs med alla maskor, till sista m, dst, *(2 hst, 2 lm,
2 hst) i hörnets 2-lmb, hoppa över den gömda m (dst, fm), upprepa längs med alla m till den
sista m, dst,* upprepa * - * två gånger till, slut med en sm i toppen av de första 2 lm.
Maskantal – 17 dst, 16 fm per sida, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i varje hörn
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I varv 19 kommer du arbeta mellan maskorna längs med varje sida, inte i toppen av maskorna
nedan
Varv 19 – sm till 2-lmb, 2 lm (räknas som första hst), (hst, 2 lm, 2 hst) i samma 2-lmb, 36 hst, *(2
hst, 2 lm, 2 hst) i 2-lmb, 36 hst* upprepa from * - * två gånger till. Slut med sm i toppen av de
första 2 lm. Fäst, klipp av garnet och fäst alla ändar.
Maskantal – 36 hst per sida, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i varje hörn.
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