
Brittas Sunburst ruta  

Grytlappen är dubbel; gjord av två rutor som sys ihop. Har använt Cataniagarn, (för färger se bilder).  

Virktermer: 

• Maska= m  

• Luftmaska = lm  

• Fast maska= fm 

• Halvstolpe= hst  

• Stolpe= st 

• Dubbelstolpe = det 

• Smygmaska = sm 

• Luftmaskbåge= lmb 

• Puffmaska= dra upp garn 4ggr, i samma maska, fäst alla med en maska. Se instruktion här: 

www.garnstudio.com/video.php?id=200&lang=se 

• Popcornmaska = gör 5 stolpar i samma maska, tåg ihop första och sista stolparna översta 

maskor och fäst med en maska. Se instruktion här: www.youtube.com/watch?v=QPI67cnrHU 

 

Framsidan av rutan: 

Börja med att göra en magisk cirkel 

1. Gör 16 dubbelstolpar med 1 luftmaska mellan varje dubbelstolpe. Avsluta med smygmaska. 

Se bild 1. Avsluta med smygmaska 

2. Gör en puffmaska:  gör en luftmaska mellan varje puffmaska..  Totalt 16 puffmaskor. Se bild 

2. 

3. Gör en popcornmaska, två luftmaskor, popcornmaska varvet ut. Avsluta med smygmaska. 

Totalt 16 popcornmaskor. Se bild 3. 

4. Gör en popcornmaska, tre luftmaskor, popcornmaska,  varvet ut. Totalt 16 popcornmaskor. 

Avsluta med smygmaska. Bild 4 

5. Detta varv görs första fyrkanter på rutan. Börja i en luftmaskbåge: gör tre stolpar, gå direkt 

till nästa lmb och gör tre st, gå direkt till nästa lmb och gör tre stolpar. Gå till nästa 

luftmaskbåge och börja göra första hörnet: gör tre dubbelstolpar, två luftmaskor, tre 

http://www.garnstudio.com/video.php?id=200&lang=se
http://www.youtube.com/watch?v=QPI67cnrHU


dubbelstolpar. Första hörnet är nu färdigt. Fortsätt som ovan hela fyrkanter ut. Avsluta med 

smygmaska. Bild 5. 

6. Detta varv gör man glesare, liknar ett staket: börja i luftmaskan mellan sista dubbelstolpen av 

hörnet och första stolpen av förra varvet: gör två luftmaskor (= första halvstolpen), gör två 

luftmaskor, hoppa över två stolpar på förra varvet, gör nästa hst , två lm,  hoppa över två st 

på förra varvet, gör hst,  två lm, hoppa över två st på förra varvet, gör en hst men denna ska 

virkas på mittenstolpen på förra varvet mittenstolpen. Alltså den mittersta stolpen av de 3-

stolpgrupperna från förra varvet. Fortsätt sedan och gör två lm, hoppa över: en st, en lm, en 

st på förra varvet, gör hst,  två lm, forts hoppa över två stolpar från förra varvet, gör en hst.  

Totalt blir det 5 hst, innan hörnet. Hörn: hoppa över två dubbelstolpar från förra varvet hörn, 

gör en hst, två lm, en hst, denna blir i mitten av hörnet från förra varvet,  två lm, en hst, 

hoppa över två dst från förra varvet. Hörnet är klart. Fortsätt som ovan beskrivet hela rutan 

runt. Avsluta med smygmaska. Bild 6 

7. Börja i första luftmaskbågen efter hörnet: gör en puffmaska, två lm, puffmaska, två lm fram 

till hörnet. Hörn: puffmaska, tre lm, puffmaska, två luftmaskor. Fortsätt så hela rutan runt. 

Avsluta med smygmaska.  Bild 7 

8. Börja i första lmb efter hörnet av förra varvet: gör tre halvstolpar i varje lmb, gör en hst på 

puffen från förra varvet. Hörn: tre hst, två lm, tre hst, två lm. Fortsätt som ovan hela rutan 

runt. Avsluta med smygmaska. Bild 8 

9. Virka i bakre maskbågen från förra varvet: hst i varje maska från förra varvet. Fortsätta så 

rutan runt. Avsluta med smygmaska.  Bild 9 under rutan ligger hällan som fästs på insidan av 

framsidan: Gör 20 luftmaskor + 1 extra, gör sedan fasta maskor hela vägen.  Bild 11 & 12 

10. Nu är framsidan klar. Fäst alla garnändar.   

 

Detta mönster är mitt egna mönster. Var snäll och hänvisa till mitt namn om du lägger ut bild på 

Brittas Sunburst ruta på sociala medier eller delar med en vän. Mvh, Britta Westermark 181126  

 

 

 

 

 

 



Bilder till Brittas Sunburst ruta framsidan.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brittas Sunburst rutas baksida 

Gör en magisk cirkel  

1. Gör 16 hst i cirkeln, avsluta med smygmaska. Bild 13 

2. Gör två stolpar i varje maska från förra varvet. Totalt: 32 stolpar. Fäst med smygmaska. Bild 

14 

3. Gör en halvstolpe i varje maska från förra varvet. Avsluta med sm. Totalt 32 hst. Bild 15 

4. Gör halvstolpar: dubbla hst i varannan maska, en hst i varannan maska från förra varvet. 

Avsluta med smygmaska. Totalt 48 hst. Bild 16 

5. Stolpar: börja göra dubbelstolpe i första maskan från förra varvet, en st i nästa m, en st i 

nästa m, en stolpe i nästa m. Sedan dst-st-st-st-dst osv varvet ut.  Avsluta med smygmaska. 

Totalt 60 st. Detta är sista varvet av cirkeln. Bild 17  

6. Detta varv görs början till en fyrkant: Gör 15 hst, 2 lm, 15 hst, 2 lm, 15 hst, 2 lm och 15 hst, 2 

lm. Fäst med sm. De två luftmaskor blir till hörn i nästa varv. Bild 18  

7. Börja i första stolpen efter hörn-luftmaskorna (dvs första hst i förra varvet hst). Gör 1 st, en 

st, en st och en st i maskorna från förra varvet m, gör hst-hst-hst-hst-hst-hst i varje maska 

från förra varvet, gör st-st-st-st. Gå till luftmaskbågen: gör 3 det, 2 lm, 3 dst,  detta är hörnet. 

Gör som ovan varvet ut. Avsluta med smygmaska. Bild 19 

8. Gör hst i varje maska från förra varvet. Hörn: 2 hst, 2 lm, 2 hst. Bild 20 

9. Gör st i varje maska från förra varvet.  Hörn: 2 st, 2 lm, 2 st. Avsluta med smygmaska. Bild 21 

10. Gör hst i varje maska från förra varvet. Hörn: 2 hst, 2 lm, 2 hst. Bild 22 & 23 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


