Regnbågar för nybörjare
Denna version av mönstret har skrivits särskilt för de som håller på att lära sig att virka och/
eller att läsa mönster.
Om du undrar över något i mönstret, oavsett hur litet eller ”dumt” det verkar, var snäll och
skicka ett mejl till mig och fråga.
Kom ihåg att det finns inga ”dumma” frågor när man håller på att lära sig något. Hur skulle man
annars kunna lära sig?
Jag har använt:
Regnbågar i virktråd: DMC Perle eller Petra
stl 5, rött, orange, gul, mellanblå, indigo,
violett, 2.0 mm virknål, tapisserinål att sy
in garnändarna med.
Regnbågar i garn: Tunt garn, rött orange,
gul, grön, mellanblå, indigo och violett, 4.0
mm virknål, tapisserinål att sy in
garnändar med.
Detta foto är på virktråds-regnbågar.
Fotona längre ner i mönstret är på garnregnbågar.

Liten regnbåge
I mönstret står det: Med violett, 8 lm.
Det betyder: Med det violetta garnet, gör en löpknut och
fortsätt sedan med att göra 8 luftmaskor. Detta kallas för
att göra ett uppläggningsvarv.
Kommentar: När du ska börja virka i uppläggningsvarvet så
vänder du på arbetet, även om det väldigt sällan står så i
mönstret. Det betyder att den sista luftmaskan du gjorde är
den första luftmaskan som du virkar i.
Jag virkar alltid med nedtag i bakre maskbågen på luftmaskorna
för att jag tycker det blir snyggare då. Men detta är min
personliga åsikt och så länge du konsekvent virkar i samma
maskbågar så spelar det ingen roll vilka maskbågar du väljer
att virka i.
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I mönstret står det:
Varv 1: 1 fm i andra lm från virknålen, 1 fm i nästa lm, 2 fm i
nästa lm, 1 fm i nästa lm, 2 fm i nästa lm, 1 fm i följande 2
lm, byt till indigo, vänd. (9 m)
Det betyder:
Hoppa över den allra första luftmaskan och gör en fastmaska i
nästa.
Virka en fastmaska i nästa luftmaska.
Virka 2 fastmaskor i nästa luftmaska (en ökning).
Virka en fastmaska i nästa luftmaska.
Virka två fastmaskor i nästa luftmaska (en ökning).
Virka en fastmaska i var och en av de två följande luftmaskorna Byt till indigo i den sista
fastmaskan.
När du ”byter till indigo”, virka då den sista fastmaskan som vanligt tills det är två öglor på
virknålen. Släpp det violetta garnet, dra upp det indigo-färgade garnet genom de två öglorna
för att avsluta maskan.
Vänd på arbetet så att den sista maskan du gjorde blir den första att börja virka i.
Du bör ha virkat 9 maskor på varv 1.

I mönstret står det:
Varv 2: 1 lm, 1 fm i följande 2 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i
följande 3 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i följande 2 fm, byt till
blått, vänd. (11 m)
Det betyder:
1 luftmaska – Det är en vändmaska som inte räknas in i det
totala antalet maskor på varvet.
Virka en fastmaska i var och en av det följande 2 maskorna.
Virka två fastmaskor i nästa maska (en ökning).
Virka en fastmaska i var och en av de följande 3 maskorna.
Virka 2 fastmaskor i nästa maska (en ökning).
Virka en fastmaska i var och en av de följande 2 maskorna. Byt till blått i sista fastmaskan.
För att ”byta till blått”, virka den sista fastmaskan som vanligt tills det är två öglor på
virknålen. Lägg ner det indigo-färgade garnet, dra upp en ögla av det blå garnet genom de
två öglorna på virknålen så att du virkar klart fastmaskan.
Vänd på arbetet så att den maskan du virkade sist nu blir den första maskan du virkar i.
Du bör ha virkat 11 maskor på varv 2.
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I mönstret står det:
Varv 3: 1 lm, 1 fm i följande 2 fm, (2 fm i nästa fm, 1 fm i
nästa fm) 3 ggr, 2 fm i nästa fm, 1 fm i följande 2 fm, byt
till grönt, vänd. (15 m)
Det betyder:
1 luftmaska – det är en vändmaska som inte räknas in i det
totala antalet maskor på varvet.
Virka en fastmaska i var och en av de båda följande 2
maskorna.
Virka två fastmaskor i nästa maska (en ökning).
Virka en fastmaska i nästa maska.
Dessa två senaste rader ska virkas ytterligare två gånger. De
ska alltså virkas totalt 3 gånger.
Virka 2 fastmaskor i nästa maska (en ökning).
Virka en fastmaska i var och en av de 2 följande maskorna. Byt till grönt i den sista
fastmaskan.
För att ”byta till grönt”, virka den sista fastmaskan som vanligt tills det är två öglor på
virknålen. Lägg ner det blå garnet, dra upp en ögla av det gröna garnet och dra igenom de
två öglorna så att maskan blir klar.
Vänd på arbetet så att den sist virkade maskan blir den första du virkar i. Du bör ha virkat 15
maskor på varv 3.
I mönstret står det:
Varv 4: 1 lm, (1 fm i följande 2 fm, 2 fm i nästa fm) 2 ggr, 1
fm i följande 3 fm, (2 fm i nästa fm, 1 fm i följande 2 fm)
2 ggr, byt till gult, vänd. (19 m)
Det betyder:
1 luftmaska – det är en vändmaska som inte räknas in i det
totala antalet maskor på varvet.
Virka en fastmaska i var och en av de två följande maskorna.
Virka två fastmaskor i nästa maska ( en ökning).
Virka de två senaste raderna ännu en gång, så att du har
virkat dem totalt två gånger.
Virka en fastmaska i var och en av de 3 följande maskorna.
Virka två fastmaskor i nästa maska (en ökning).
Virka en fastmaska i var och en av de två följande maskorna.
Upprepa de två senaste raderna igenom, så att du har virkat dem totalt två gånger. Byt till
gult i den sista fastmaskan.
För att ”byta till gult”, virka den sista fastmaskan som vanligt tills det är två öglor på
virknålen. Lägg ner det gröna garnet, dra upp en ögla av det gula garnet och dra igenom de
två öglorna så att maskan blir klar.
Vänd på arbetet så att den sist virkade maskan blir den första du virkar i. Du bör ha virkat 19
maskor på varv 4.
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I mönstret står det:
Varv 5: 1 lm, 1 fm i följande 3 fm, (2 fm i nästa fm, 1 fm i följande
3 fm, 4 ggr, byt till orange, vänd. (23 m)
Det betyder:
1 luftmaska – det är en vändmaska som inte räknas in i det totala
antalet maskor på varvet.
Virka en fastmaska i var och en av de tre följande maskorna.
Virka 2 fastmaskor i nästa maska (en ökning).
Virka en fastmaska i var och en av de följande 3 maskorna.
Virka de två senaste radarna ytterligare tre gånger, så att du har
virkat dem totalt fyra gånger. Byt till orange i sista fastmaskan.
För att ”byta till orange”, virka den sista fastmaskan som vanligt tills det är två öglor på
virknålen. Lägg ner det gula garnet, dra upp en ögla av det orange garnet och dra igenom de
två öglorna så att maskan blir klar.
Vänd på arbetet så att den sist virkade maskan blir den första du virkar i. Du bör ha virkat 23
maskor på varv 5.

I mönstret står det:
Varv 6: 1 lm, 1 fm i nästa fm, (2 fm i nästa fm, 1 fm i följande 3
fm) 5 ggr, 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa fm, byt till rött, vänd.
(29 m)
Det betyder:
1 luftmaska – det är en vändmaska som inte räknas in i det totala
antalet maskor på varvet.
Virka en fastmaska i nästa maska.
Virka 2 fastmaskor i nästa maska (en ökning).
Virka en fastmaska i var och en av de följande 3 maskorna.
Virka de två senaste radarna ytterligare fyra gånger, så att du
har virkat dem totalt fem gånger. Byt till rött i sista
fastmaskan.
För att ”byta till rött”, virka den sista fastmaskan som vanligt tills det är två öglor på
virknålen. Lägg ner det orange garnet, dra upp en ögla av det röda garnet och dra igenom de
två öglorna så att maskan blir klar.
Vänd på arbetet så att den sist virkade maskan blir den första du virkar i. Du bör ha virkat 29
maskor på varv 6.
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I mönstret står det:
Varv 7: 1 lm, 1 fm i följande 14 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i följande 14 fm, klipp av garnet,
avsluta och sy in garnändarna.
Det betyder:
1 luftmaska – det är en vändmaska som inte räknas
in i det totala antalet maskor på varvet.
Virka en fastmaska i var och en av de följande 14
maskorna.
Virka 2 fastmaskor i nästa maska (en ökning).
Virka en fastmaska i var och en av de följande 14
maskorna.
För att avsluta, klipp av garnet du virkar med, men
lämna så pass lång tåt att du kan trä på en nål
och sy in garnänden, dra garnänden genom öglan på virknålen. Dra till hårt så att öglan sluts.
Nu kan du sy in garnänden.
Du bör ha virkat 30 maskor på varv 7.

Stor regnbåge
Den stora regnbågen virkas på samma sätt som den lilla regnbågen. Den börjar bara med lite
fler maskor och du virkar två varv med varje förg, istället för bara ett varv.
Om du klarade av att virka den Lilla regnbågen genom att följa instruktionerna ovan, så prova
att göra en Stor Regnbåge genom att följa det här mönstret.
Varv 1: med violett, 12 lm, 2 fm i andra lm
från virknålen, (1 fm i nästa lm, 2 fm i
nästa lm, 5 ggr, vänd. (17)
Varv 2: 1 lm, 1 fm i följande 2 fm, (2 fm i
nästa fm, 1 fm i följande 3 fm) 3 ggr, 2 fm
i nästa fm, 1 fm i följande 2 fm, byt till
indigo, vänd. (21 m)
Varv 3: 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.
Varv 4:1 lm, 1 fm i följande 4 fm, (2 fm i
nästa fm, 1 fm i följande 3 fm, 3 ggr, 2 fm
i nästa fm, 1 fm i följande 4 fm, byt till
blått, vänd. (25 m)
Varv 5: 1 lm, 1 fm i varje m, vänd.
Varv 6: 1 lm, 1 fm i följande 2 fm, (2 fm i
nästa fm, 1 fm i följande 2 fm) 5 ggr, 2 fm
i nästa fm, 1 fm i följande 2 fm, byt till
grönt, vänd. (31 m)
Varv 7: 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.
Varv 8: 1 lm, 1 fm i följande 4 fm, 2 fm i
varje fm, 1 fm i följande 4 fm, (2 fm i

nästa fm, 1 fm i följande 3 fm) 3 ggr, (2
fm i nästa fm, 1 fm i följande 4 fm) 2 ggr,
byt till gult, vänd. (37 m)
Varv 9: 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.
Varv 10: 1 lm, 1 fm i följande 4 fm, 2 fm i
nästa fm, 1 fm i följande 4 fm,
(2 fm i
nästa fm, 1 fm i följande 5 fm) 3 ggr, (2
fm i nästa fm, 1 fm i följande 4 fm) 2 ggr,
byt till orange, vänd. (43 m)
Varv 11: 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.
Varv 12: 1 lm, (1 fm i följande 4 fm, 2 fm i
nästa fm) 4 ggr, 1 fm i följande 3 fm, (2
fm i nästa fm, 1 fm i följande 4 fm) 4 ggr,
byt till rött, vänd. (51 m)
Varv 13: 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.
Varv 14: 1 lm, 1 fm i följande 4 fm, (2 fm i
varje fm, 1 fm i följande 5 fm) 7 ggr, 2 fm
i nästa fm, 1 fm i följande 4 fm, klipp av
garnet, avsluta och sy in garnändarna.
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