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”Ievas Julgranskulor” 
Mönstret är gratis, skapat i samarbete med 

www.virknalar.se 
Där du kan hitta all material som behövs till dessa 

kragar. 
https://ievascraftcorner.wordpress.com/ 

 
 

Material 
Garn: Scheepjes ”Catona” (merceriserat bomullsgarn)  
1 nystan garn räcker till ca 5 julgranskulor. 
Färger på garn som jag har använt:  
Scheepjes Catona – Ginger Gold nr. 383 
Scheepjes Catona – Hazelnut nr. 503  
Scheepjes Catona – Rust nr. 388 
Nora Madeira – Guldglitter nr. 322 
 
Virknål: nr 3 och nr 2,5 (virknål nr 3 har jag använt till själva julgranskulan och nr. 2,5 till 
glitterdekorationer, julgranskulor bör vara täta så vaddfyllningen inte syns, virkar du väldigt 
löst välj mindre virknål till julgranskulan).  
Övrigt: Vaddfyllning, synål och sax. 
 
Info 
Mönstret finns bara i en storlek, kulans omfång är ca 20 cm (storleken beror på hur hårt man 
virkar samt hur mycket vaddfyllning man stoppar in). Hela julgranskulan virkas i ett stycke, 
fram och tillbaka, glittriga detaljer virkas i efterhand. Lämna tillräckligt lång garnstump både i 
början och i slutet för att lätt kunna fästa trådar samt sy ihop ändarna.  
 
Förkortningar 
lm – luftmaska 
m – maska 
mb - maskbåge 
sm – smygmaska 
fm – fastmaska 
bmb – bakre maskbåge (yttre) 
imb – inre maskbåde 
mr – magisk ring 
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Julgranskulan 
 
 
Hela julgranskulan virkas i ett stycke, man vänder 
arbetet efter varje rad med 1lm. Alla m virkas endast i 
bmb! På så sätt får man en ribbad struktur. 
Glittriga detaljer virkas efter man är klar med själva 
julgranskulan. 
 
Lägg upp 21lm. 
 

1. Börja virka i 2 m från virknålen, 3sm, 14fm, 3sm (20m totalt) 1lm, vänd. 
OBS! virka endast i bmb från rad 2. 

2. 3sm, 14fm, 3sm, 1lm, vänd.  
Upprepa rad 2 tills du har 28 rader totalt.  
 
 
  Bild 1. (rad 1)    Bild2. (rad 2, här ser du hur du virkar i bmb) 

     
 
Bild 3. (rad 1 och rad 2)  Bild 4. (rad 1 - 28) 
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Nu är det dags plocka fram glittergarnet.  
Nu virkar man endast i mb som man virkade inte i när man virkade själva julgranskulan.  
Ser bilder! 
 

Steg1. 
Nu virkar man på den sidan där man har 14 ribbar (varje ribb består av 2 rader). Börja virka 
på första ribben, virka endast i mb som man inte virkade tidigare. Fäst glittergarnet i tredje 
sm på första ribb, virkar 14fm och 1sm i första sm. Vänd på arbetet, stoppa in virknålen i 
tredje sm i nästa ribb, fånga upp glittergarnet, drar till ordentligt så det blir ingen glapp och 
fortsätt virka som du gjorde på första ribben 14fm och 1sm i första sm. Man fortsätter virka 
på samma sätt tills alla ribbarna är klara.  

1. 2. 3.  
 

4. 5. 6.  
 
Nu är man klar med glittergarnet. Klipp av, lämna tillräckligt långa garnstumpar för att kunna 
fästa trådar.  
 
Steg2. 
Nu virkar man ihop julgranskulan, se bilder. 

7. 8. 9.  
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Steg3. 
Vänd ut och in julgranskulan, knyt ihop glittergarnets ändar och fäst trådar ordentligt. 

10. 11.  
 
Steg4. 
Vänd arbetet ut och in igen, sy ihop den ena ändan (spelar ingen roll vilken). Dra ihop 
ordentligt så fyllningen kommer inte ut. Fyll julgranskulan med vaddfyllning och sy ihop den 
andra ändan.  

12. 13. 14.  
 
Julgranskulan är klar, bara hänget kvar. 
 
Steg5. 
Virka 40lm, klipp av garnet, fäst den som på bild 16. Nu har man en ögla så man kan hänga 
julgranskulan. 
Nu virkar man den lille runda detaljen. 
Gör mr. 
Rad 1. 6fm i mr, 1sm. 
Rad 2. 1lm, 1fm i varje m, 1sm. 
Klipp av garnet, dra igenom öglan genom mr och fäst den på julgranskulan, som på bild 17.   
KLART!!! 

15. 16. 17.  
 
 


