
Disktrasor  
 
Beskrivningen passar för bomull/bambu/lingarn med stickfasthet 26 -28 m. Passande garn är Catania, 
Blend Bamboo, Mandarin Petit, Drops Safran 
 

 

Rosa disktrasa med korsade stolpar 

Garn:  Blend Bamboo 
Garnåtgång: 1 nystan 
Virknål 3,5 
 
Lägg upp 40 lm 
V 1: Börja i 4:e lm från nålen och virka stolpar varvet ut. (38 st) 
V2: Virka fm i alla st från föregående varv. 
V3: 3 lm (= 1 st), *hoppa över 1 m, 1 st i nästa m, 1 st i den överhoppade maskan*. Upprepa  * * tills 
en m återstår. Avsluta med en st i sista m. 
 
Upprepa varv 2 och 3 tills arbetet är nästan fyrkantigt.  
Virka därefter varv 2 en gång till. 
Avsluta med ett varv stolpar. 
 
Kant och hängare (kan uteslutas) 
Virka ett varv fm runt hela disktrasan. Hängare virkas av 15 lm och fästs med en sm.  
 



 
 

Gråblå disktrasa med snäckor 

Garn:  Drops Safran  
Garnåtgång: 1 nystan 
Virknål 3,5 
 
Lägg upp 41 lm. 
V1: Börja i 4:e lm från nålen och virka stolpar varvet ut. (39 st) 
V2: Vänd med en lm. 1 fm i första st från föregående varv, * hoppa över en st, 3 st i nästa st, hoppa 
över en st, 1 fm i nästa st. * Upprepa * * tills 1 m återstår, avsluta med en fm i sista st från förra 
varvet. 
V3: 3 lm (= 1 st) * 1 fm i mittersta st i stolpgruppen, 3 st i fm*. Upprepa tills 1 m återstår, avsluta med 
en st i sista fm från föregående varv. 
V4: 1 lm + 1 fm i första st. *3 st i fm, 1 fm i mittersta st i stolpgruppen*.  Upprepa * * tills 1 m 
återstår, avsluta med en fm i sista st.  
 
Upprepa varv 2 och 3 tills arbetet är nästan fyrkantigt.  
 
Sista varvet: 3 lm (=1 st) + 1 st i samma m, 1 st i varje st tills 1 m återstår, avsluta med 2 st i sista m. 
 
Kant och hängare (kan uteslutas) 
Virka ett varv fm runt hela disktrasan. Hängare virkas av 15 lm och fästs med en sm.  
 
 
 

 

Grön disktrasa med primulamönster 

Garn:  Catania  
Garnåtgång: 1 nystan 
Virknål 3,5 
 
Lägg upp 41 lm 
V 1: Börja i 4:e lm från nålen och virka stolpar varvet ut. (39 st) 
V2: 2 lm (= 1 hst), hoppa över 1 m, *1 fm, 2 lm, 1 fm i samma m, hoppa över 2 m*. Upprepa  * * 
varvet ut. Avsluta med 1 hst i sista stolpen från föregående varv. 
V3: 3 lm (=1 st), *3 st i lm-bågen mellan fm*. Upprepa * * varvet ut och avsluta med 1 st i sista m. 
V4: 2 lm (=1 hst), *1 fm, 2 lm, 1 fm i 2:a st på snäckan*. Upprepa * * varvet ut och avsluta med en hst 
i sista m.  
 
Upprepa varv 3 och 4 tills disktrasan är nästan fyrkantig. Avsluta med varv 3 och därefter ett varv st. I 
första och sista m görs 2 st.  
 
Kant och hängare (kan uteslutas) 
Virka ett varv fm runt hela disktrasan. Hängare virkas av 15 lm och fästs med en sm.  
 
 
Vill man virka disktrasorna i ett något tjockare garn (22-24 m) så lägger man istället upp färre lm. 
Rosa disktrasa med korsade stolpar: 36 lm 
Gråblå disktrasa med snäckor: 37 lm 



Naturfärgad disktrasa med stolpar och fastmaskor:  36 lm 
Grön disktrasa med primulamönster:  37 lm 
 
Lämpliga garner för dessa trasor är Bommix Bamboo, Fonty Bambou, CottonLinen från Hjertegarn, 
Drops Muskat. 
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