
Model: Star Stitch Lilla.
Storlek: 25 x 2,5 x H 17 cm.
Fasthet: 15 fm/10 cm.
Fasthet: 9 Star Stitch/10 cm.
Virknål: 3,5 - 4,5 mm.
Garn: 100 g.

Mönster 
Star Stitch “Lilla”
Inkl.: Step by Step, 
foto (73). 
Vägledning t il l foder
& blix t låsficka.

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2018 

Virkad i Cosy - ett vidunderligt mjukt garn   i hög kvalitéts bomullsmix.  60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.
−

Alla våra väskor är med foder – fodret ger en speciell finish, en extravagant look och en läcker känsla av kvalitét. Där utöver har fodret även den goda egenskapen, att det hålla väskan i form.



2

”
  Vi har gjort allt vi kunnat för att alla mönster ska bli så perfekta

som möjligt. Skulle det ändå visa sig att det finns något fel,
finns rättelsen på www.gohandmade.net.
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BRAT ATT VETA
OM OPPSKRIFTEN

Go handmades Star Stitch ‘Big’ collection är 
utvecklad och handgjord av virkexperters 
passionerade och erfarna händer. 

Virknålens storlek & fasthet 
Virkare virkar väldigt olika, några virkar med 
virknål 2,0 mm och får samma storlek och 
kvalité på designen som en person som virkar 
med virknål 4,0 mm.
Vi har erfarit detta från det team av virkeskor 
som jobbar med oss på all väskdesign. Nyckeln 
till att virka en specifik storlek är mer beroende 
på vilken virkstil / hur man håller virknålen 
/ kunskap du har än att ha en viss storlek på 
virknålen.
Därför rekommenderar vi ett spann på 3,5 – 
4,5 mm. 

Foder
Till alla väskor i vår kollektion har vi använt 
foder – vackra foder som verkligen sätter 
pricken över i på resultatet, en extravagant look 
med en känsla av kvalité. Fodret har även en 
viktig funktion - det hjälper till att hålla formen 
på väskan.

Om Star Stitch design
The Star Stitch design är ett vackert mönster 
som man behöver öva lite på. Vi föreslår att 
man blir säker på mönstret, innan man börjar 
på väskan, genom att virka en lmkedja på 
30 lm och provar mönstret. Vi har gjort vårt 
allra bästa med många steg för steg foton med 
textguide – men vi säger även att det bästa 
sättet att lära sig virka –  är att ha en lärare 
som visar eller att se på en video.
Var uppmärksam på måttet i botten på väskan 
vilket är grunden för väskans djup och bredd.

Handtag & accessories till din väska 
I Go handmades stora kollektion av accessories 
för väskor hittar du allt som ger din väska 
den där sista touchen – handtag, remmar, tyg, 
knappar etc..
Se hela sortimentet på www.gohandmade.net 
Allt material som visas på våra väskor finns I 
vår kollektion.

! Star Stitch  kan virkas så varje Star Stitch 
kommer i jämna rader (foto A) – eller så 
att varje rad ligger på skrå (foto B).
Skrå raden görs genom att virka i spiral, 
som beskrivet i mönstret – den jämna 
raden får man genom att avsluta varje 
varv med en SM

A

B
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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR
m  maska
lm  luftmaska
fm  fast maska
bmb bakre maskbågen
v varv(et)
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STAR STITCH "LILLA"

Botten virkas i hstmönstret – väskmått 25 x 2,5 x H 17 cm

Virka en fundamentkedja med 41 lm. Det virkas nu i spiral (runt om fundamentkedjan). 
V1 börjar i 2:a m. Där virkas 39 fm i bmb och 3 fm i sista m i fundamentkedjan.
! Var uppmärksam på att ökningarna (de tre fm) skal ligga före arbetet vänds (foto vägledning 3).
Arbetet vrids och det virkas fm, i alla de främre maskbågarna, totalt 38. 
I sista m i fundamentkedjan görs 2 fm.
Varvet är klart - totalt 82 fm.

Foto vägledning 1-6

5 6
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Fortsättning med fasta maskor på andra varvet

Vi föreslår att man sätter en markör i början av andra varvet* – för om man inte är observant i början, 
när det virkas i spiral, kan det fattas en maska i slutet av varvet.

OBS att början på andra varvet förskjuter sig en maska till höger, på grund av ökningen. Ökningen gör 
att maskantalet på andra varvet ökas med en maska - det kommer totalt vara 83 m att virka i, på andra 
varvet.
Det är viktigt att göra en markeringen av början, för att försäkra sig om att det virkas i det riktiga antalet 
maskor.

Det virkas 1 fm i 1:a m, 2 fm i 2:a m. *Markera den första fm som redan är virkad i 2:a m med en 
garntråd eller en markör.
Därefter:
 Fasta maskor i de nästa 38 m.
 2 fasta maskor i nästa m.
 1 fast maska i nästa m.
 2 fasta maskor i nästa m.
 Fasta maskor i de nästa 38 m.
 2 fasta maskor i nästa m.
 1 fast maska i sista m.
 Det är nu virkat 87 fm på andra varvet.

Botten är nu färdig i fastamaskor och mäter ca. 25 X 2,5 cm. 

Foto vägledning 7

Väskans sidor

För att börja på väskans sidor, virka 1 fm i alla bmb på hela v. Totalt 87 fm. 

Detta gör att botten blir platt med vinkelräta sidor.

Foto vägledning 8-10

7
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bml

Fortsättning av sidorna

Det virkas ytterligare 2 v med 1 fm i varje m, totalt 87 fm på varje v. 

Foto vägledning 11-13

11 12

10
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Första Star stitch, (på första v efter fm botten)

Virka 1 fm i nästa lm, som är precis efter virknålen. Det virkas 3 lm ovanpå den (samma) fm. 
Det är första öglan i Star stitch mönstret.
Därefter: 
 Sätt nålen i 2:a m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 2 öglor på nålen.
 Sätt nålen i 3:e m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 3 öglor på nålen.
 Sätt nålen i 4:e m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 4 öglor på nålen.
 Sätt nålen i 5:e m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 5 öglor på nålen.
 Sätt nålen i 6:e m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 6 öglor på nålen.

Gör omslag med garnet på nålen och drag garnet igenom alla 6 öglor. Det är nu 1 ögla på nålen. 
För att färdigställa den första Star stitch, virka 1 lm.

Fotovägledning till Star stitch 14-25*

* OBS:
Tillvägagångssättet för Star stitch är det samma, oavsett om det föregående mönstret är fasta maskor 
eller halvstolpar.

1514

13
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22 23

20
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Andra Star stitch, (i första v efter fm botten)

Det är 1 ögla på nålen – nålen skall igenom ”ögat”, som syns i den första Star stitch (överst på Star 
stitchen), för att hämta ännu en ögla med garnet. 
Det är nu 2 öglor på nålen.

Därefter:
Sätt nålen under den andra m av den Star stitch, som precis är virkad. Drag upp en ögla med garnet. 
Det är nu 3 öglor på nålen.
Sätt nålen i maskan, som ligger nederst till väsnter framför nålen. Drag upp en ögla med garnet. 
Det är nu 4 öglor på nålen.
Sätt nålen i nästa m från nålen. Drag upp en ögla med garnet. Det är nu 5 öglor på nålen.
Sätt nålen i nästa m från nålen. Drag upp ögla med garnet. Det är nu 6 öglor på nålen.

Gör omslag med garnet på nålen och drag garnet igenom alla 6 öglor. Det är nu 1 ögla på nålen.
För att färdigställa den andra Star stitch, virka 1 lm.

Foto vägledning 26-32

Fortsätt nu med att virka Star stitch, på samma sätt hela varvet ut.

26 5
4

3
2

1

27

24
25
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Första Star stitch, på andra v (efter det första hela Star stitch v)

Det är en ögla på nålen – nålen skall igenom ”ögat”, som syns i den första Star stitch (överst på Star 
stitchen), för att hämta ännu en ögla med garnet. 
Det är nu 2 öglor på nålen.

Därefter:
Sätt nålen under den andra m av den Star stitch, som precis är virkad. Drag upp en ögla med 
garnet. 
Det är nu 3 öglor på nålen.

28 29

30 31

32
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sätt nålen i maskan, som ligger nederst till väsnter framför nålen. Drag upp en ögla med garnet. 
Det är nu 4 öglor på nålen.
Sätt nålen i m överst i den första Star stitch från V1 med Star stitch.Drag upp en ögla med garnet. 
Det är nu 5 öglor på nålen.
Sätt nålen i nästa m från nålen. Drag upp ögla med garnet. Det är nu 6 öglor på nålen.

Gör omslag med garnet på nålen och drag garnet igenom alla 6 öglor. Det är nu 1 ögla på nålen. 
För att färdigställa den första Star stitch, virka 1 lm.

Foto vägledning 33-44

37 38

35 36

3433
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3 2 1
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Fortsättning av Star stitch

Fortsätt nu med Star stitch resten av varvet. Det skall totalt virkas 12 v Star stitch, innan höjden är nådd, 
ca. 17cm. Tillvägagångssätt som i avsnittet; Andra Star stitch.

Foto vägledning 45-62

39 40

41 42

43 44
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63 64
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Toppkant

Där virkas en toppkant med fm i varje m i 2 varv - 87 fm.

Foto vägledning 63-67

Väskan är nu klar till montering av foder och handtag.



17

67



18

 
 Foder till väska:
    1. Lägg väskan på fodret och rita av omkret-

sen på väskan, med skräddarkrita eller t.ex. 
en blyertspenna. Klipp efter strecken – klipp 
två lika stycken, så du har två stycken/sidor, 
som är lika stora. OBS, om väskan skall ha 
en platt botten, skall det måttet läggas till på 
höjden.

    2. Sy ihop tre sidor med tråckelstygn. Har 
din väska ett bottenstycke, ett ”platt” stycke i 
botten, skall det måttet läggas till på höjden 
av tyget, som klipps. Man kan med fördel 
vänta med att klippa den slutliga höjden på 
fodret, tills botten är gjord.

    3. Bottenstycket görs på följande sätt; lägg 
det hopsydda fodret på ett bord (foto 68), 
drag de två hörnen utåt – nu uppstår där 
en ”yta” eller en ”trekant” i hörnen (foto 
69). Det sys en söm tvärs över, det antal 
centimeter in från hörnet (på tyget) som man 
önskar att bottenstycket skall vara brett. När 
man har sytt båda hörnens trekant, har man 
sitt bottenstycke (foto 70).

    4. När man har sin botten, är det mycket 
lätt att ta hela tygstycket invändigt i väskan, 
låta tyget följa väskans höjd och klippa av 
tyget, där man vill att fodret skall sluta. Man 
kan eventuellt klippa så det räcker till ett litet 
omvik, det ger ett fint avslut runt om i väskan, 
som sys med osynliga stygn.

 
 Ficka med dragkedja till väska:
    5. En ficka görs av två lika stora tygstycken, 

som sys ihop på tre sidor.

    6. Avigsidan på dragkedjan, sys på det 
ena styckets rätsida. Sen tar man det andra 
tygstycket och gör ett litet omvik – så de två 
styckena ligger med rätsidan mot varandra 
och är lika stora. Nu är fickan färdig.

70

68

69

Universella sömnadsinstruktioner för väska foder och ficka med 
dragkedja
 
Läs alltid igenom hela vägledningen, innan du börjar – den innehåller läckerheter-
som är viktig för helhetsförståelsen.
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  Montering av fickan med dragkedja på 
väskans foder:

    7. Placera fickan där du vill den skall sitta, 
använd knappnålar till att hålla den på plats 
och rita nu ett streck där du önskar att öp-
pningen på dragkedjan skall vara. Man kan 
gott ha en kortare öppning än dragkedjans 
fulla längd, resten av dragkedjan kommer 
vara inne i fickan.

    8. Klipp upp stycket, som är markerat som 
dragkedjans öppning. Det skall klippas ytter-
ligare två små hack på ca en halv centimeter 
och en halv centimeter från var sida (i det 
öppna stycket som dragkedjan skall sitta i) 

   – detta för att få en fint isydd dragkedja.

    9. De små ”hacken” pressas in på baksidan 
(foto 71).

     10. Lägg fickan, med dragkedjan uppåt, på 
undersidan av väskan, så att det passar med 
öppningen i tyget. Sy fast med efterstygn 
(foto 72-73).

  Du har nu gjort fodret med en dragkedjeficka 
och det återstår bara att sy fast fodret i väskan 
med osynliga stygn.

73

71

72



Brat att veta 
Go handmades Star Stitch ‘Lilla’ collection är utveck-
lad och handgjord av virkexperters passionerade och 
erfarna händer.
  
Virknålens storlek og fasthet 
Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål 
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen 
som en person som virkar med virknål 4,0 mm.
Vi har erfarit detta från det team av virkeskor som 
jobbar med oss på all väskdesign. Nyckeln till att virka 
en specifik storlek är mer beroende på vilken virkstil/
hur man håller virknålen/kunskap du har än att ha en 
viss storlek på virknålen.
Därför rekommenderar vi ett spann på 3,5 – 4,5 mm
 

I Go handmades
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accesories  för väskor,
hit tar du all t t ill väskans
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Go handmade
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