
Mönster på virkad portmonnä 5 cm 

 

 

Fm= fastamaskor 

Dfm= Djup fastmaska (nedtag i varvet under, virka en fast maska) 

Min portmonnä är virkad i Catona garn virknål 2,5 mm och börsbygeln är 5 cm 

Börja virka bottenplattan på portmonnän denna virkas med fm runt i spiral. Gör 

en magisk ring och virka 6 fm  

V1 2fm i varje fm (12 fm) markera första maskan med en markör så är det 

lättare att hålla iordning på vart varvet börjar 

V2 ”1 fm, 2 fm i nästa maska” (18 fm) 

V3 ”2 fm, 2fm i nästa maska” (24 fm) 

V4 ” 3 fm, 2 fm i nästa maska” (30 fm) 

V5 ”4 fm, 2 fm i nästa maska” (36 fm) 



V6 ” 5fm, 2 fm i nästa maska” (42fm) 

V7 Virka 1 fm i varje fm, öka totalt 3 fm jämt fördelat över varvet 

Bottenplattan ska vara lika stort som det spänne du valt är när det är fullt 

öppet 

I ditt knäppe som du valt har du hål som används för montering av din 

portmonnä. Du ska ha minst lika många maskor i bottenplattan som hål i 

knäppet, helst några extra maskor. Knäppet jag använde till denna portmonnä 

har totalt 40 hål och arbetet har 45 maskor 

Nu virkas sidorna: 

V8 Virka 1 fm i varje bakre maskbåge varvet runt (45 fm) 

V9 Virka 1 fm i varje maska (45 fm) 

Bottenplattan ska vara lika stort som det spänne du valt är när det är fullt 

öppet 

V10 ” 1dfm, 1fm” upprepa varvet runt, avsluta med 1 dfm 

V11 ” 1 fm, 1 dfm ” upprepa varvet runt avsluta med 1 fm 

Upprepa varv 10 och 11 tills din portmonnä är så hög som du vill ha den. Jag 

upprepade dessa varv 7 gånger 

Lämna en lång garnända för montering av knäppet 

Gör 4:a markeringar på ditt arbete, sidorna, fram och bak. Då har du något att 

rätta dig efter när du syr fast knäppet 

Jag tycker det går lättast att sy fast knäppet när det är helt öppet 

En maska/ hål i knäppet, i sidorna hoppar du över någon maska för att kunna 

stänga din portmonnä.  

Detta mönster är ett förslag, en portmonnä går att variera med olika knäppen 

och virktekniker. Dekorera den gärna med en blomma tex 

 

Lycka till! / Liselotte 


