
 
 

 Northling Filt 
 

Denna filt arbetas i varv. Men, du vänder inte alltid på arbetet utan gör ibland tex två varv i rad från 
avigsidan. I början av varje varv anges från vilket håll du ska virka tillsammans med vilken färg (om 
du gör den tvåfärgad). Detta är för att få fram strukturen i filten. Nackdelen är att även om man gör 
filten enfärgad får man klippa av tråden då och då. Litet pris för lite struktur om ni frågar mig ;) 
 
Om du gör filten enfärgad tänk på att alla varv med reliefstolpar bakifrån alltid ska göras från 
rätsidan och att varv med dubbelstolpar alltid skall göras från avigsidan. 
 
Detta mönster kan du använda till både babyfiltar och stora filtar, du ändrar bara antalet stolpar i 
första varvet. Du kan även välja om du vill ha varven på bredden eller på längden. Obs! Antalet 
stolpar på första varvet skall vara ojämnt.  
 
I detta mönster anges antalet maskor för en babyfilt, storlek ca 73 x 62 cm, som virkas med 
varven/ränderna på bredden med virknål 4,5 mm och garnet Scheepjes Merino Soft 50g från 
Favoritgarner. 4 nystan av färg 630 (1) grön, och 3 nystan av färg 637 (2) lila. 
 

Maskor som används i detta mönster: 
 
Sm - smygmaska  
Lm - luftmaska  
Fm - fastmaska  
Stående fm - stående fastmaska *  
Stående st - stående stolpe  
St - stolpe  
Dst - dubbelstolpe  
Rel.st bak - relief stolpe bakifrån *  
 
Maskor märkta med * finns förklarade här. 
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Mönster: 
 
Efter varvsnumret står färgnumret i parentes. 
 
V 1 (1) 
Gör 87 stolpar utan luftmaskkedja. Här finns en video på hur man gör. Resultatet blir mer följsamt 
än när stolparna virkas i en lm-kedja som kan bli lite stum. 
  
Eller virka 89 lm, 1 st i 4:e lm från nålen och i varje lm varvet ut (=87 st där första st utgörs av 2 lm). 
 
Det totala antalet maskor på varvet kommer att vara samma genom hela arbetet. 
 
V 2 (1) 
Vänd arbetet. 
2 lm (=1:a st), 1 rel st bak i varje st varvet ut. Klipp tråden! 
Detta är från och med nu arbetets rätsida. Markera med en tråd el markör om du vill. 
[87 st] 
 
V 3 (2) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
Stående fm i 1:a st. (dst i nästa st, fm i nästa st) upprepa varvet ut. Klipp tråden! 
[43 knoppar på rätsidan och 44 fm] 
 
V 4 (1) 
Fortsätt att arbeta från avigsidan. 
Stående st i 1:a fm. 1 st i varje dst och 1 st i varje fm varvet ut. 
[87 st] 
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V 5 (1) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
2 lm (=1:a st), 1 rel st bak i varje st varvet ut. 
[87 st] 
 
V 6 (1) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
1 lm (räknas ej). 1 fm i 1:a st. (1 lm, hoppa över 1 st, 1 fm i nästa st) varvet ut. Klipp tråden! 
[43 1-lm-bågar och 44 fm] 
 
V 7 (2) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
Stående fm i 1:a fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge. (1 lm, hoppa över en fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge) upprepa 
tom sista 1-lm-bågen. 1 fm i sista fm. Klipp tråden! 
[42 1-lm-bågar och 45 fm] 
 
V 8 (1) 
Fortsätt att arbeta från rätsidan. 
Stående fm i 1:a fm. (1 lm, hoppa över 1 fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge) varvet ut. 
[43 1-lm-bågar och 44 fm] 
 
V 9 (1) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
2 lm (=1:a st). 1 st i varje fm och 1 st i varje 1-lm-båge varvet ut. 
[87 st] 
 
V 10 (1) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
2 lm (=1:a st), 1 rel st bak i varje st varvet ut. 
[87 st] 
 
V 11 (1) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
1 lm (räknas ej). 1 fm i 1:a st. (1 lm, hoppa över 1 st, 1 fm i nästa st) varvet ut. Klipp tråden! 
[43 1-lm-bågar och 44 fm] 
 
V 12 (2) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
Stående fm i 1:a fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge. (1 lm, hoppa över en fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge) upprepa 
tom sista 1-lm-bågen. 1 fm i sista fm. 
[42 1-lm-bågar och 45 fm] 
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V 13 (2) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
2 lm (=1:a st). 1 st i varje fm och 1 st i varje 1-lm-båge varvet ut. 
[87 st] 
 
V 14 (2) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
2 lm (=1:a st), 1 rel st bak i varje st varvet ut. Klipp tråden! 
[87 st] 
 
V 15 (1) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
Stående fm i 1:a st. (dst i nästa st, fm i nästa st) upprepa varvet ut. Klipp tråden! 
[43 knoppar på rätsidan och 44 fm] 
 
V 16 (2) 
Fortsätt att arbeta från avigsidan. 
Stående st i 1:a fm. 1 st i varje dst och 1 st i varje fm varvet ut. 
[87 st] 
 
V 17 (2) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
2 lm (=1:a st), 1 rel st bak i varje st varvet ut. 
[87 st] 
 
V 18 (2) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
1 lm (räknas ej). 1 fm i 1:a st. (1 lm, hoppa över 1 st, 1 fm i nästa st) varvet ut. Klipp tråden! 
[43 1-lm-bågar och 44 fm] 
 
V 19 (1) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
Stående fm i 1:a fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge. (1 lm, hoppa över en fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge) upprepa 
tom sista 1-lm-bågen. 1 fm i sista fm. 
[42 1-lm-bågar och 45 fm] 
 
V 20 (1) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
2 lm (=1:a st). 1 st i varje fm och 1 st i varje 1-lm-båge varvet ut. 
[87 st] 
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V 21 (1) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
2 lm (=1:a st), 1 rel st bak i varje st varvet ut. 
[87 st] 
 
V 22 (1) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
1 lm (räknas ej). 1 fm i 1:a st. (1 lm, hoppa över 1 st, 1 fm i nästa st) varvet ut. Klipp tråden! 
[43 1-lm-bågar och 44 fm] 
 
V 23 (2) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
Stående fm i 1:a fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge. (1 lm, hoppa över en fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge) upprepa 
tom sista 1-lm-bågen. 1 fm i sista fm. Klipp tråden! 
[42 1-lm-bågar och 45 fm] 
 
V 24 (1) 
Fortsätt att arbeta från rätsidan. 
Stående fm i 1:a fm. (1 lm, hoppa över 1 fm, 1 fm i nästa 1-lm-båge) varvet ut. 
[43 1-lm-bågar och 44 fm] 
 
V 25 (1) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
2 lm (=1:a st). 1 st i varje fm och 1 st i varje 1-lm-båge varvet ut. 
[87 st] 
 
V 26 (1) 
Vänd arbetet och arbeta från rätsidan. 
2 lm (=1:a st), 1 rel st bak i varje st varvet ut. Klipp tråden! 
[87 st] 
 
V 27 (2) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
Stående fm i 1:a st. (dst i nästa st, fm i nästa st) upprepa varvet ut. Klipp tråden! 
[43 knoppar på rätsidan och 44 fm] 
 
V 28 (1) 
Fortsätt att arbeta från avigsidan. 
Stående st i 1:a fm. 1 st i varje dst och 1 st i varje fm varvet ut. 
[87 st] 
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V 29 (1) 
Vänd och arbeta från rätsidan. 
2 lm (=1:a st), 1 rel st bak i varje st varvet ut. 
[87 st] 
 
Upprepa v 6-29 ytterligare två gånger. 
 
Om du gör en större filt, arbetar varven på längden, använder tjockare/tunnare garn upprepar du v 
6-29 så många gånger du önskar. 
 

Kanten: 
 
V 1 (2) 
Arbeta från rätsidan. 
Du ska nu göra ett varv med fm runt filten. Det är viktigt att antalet fm på varje sida blir ojämnt. 
 
På kortsidorna görs 1 fm i varje st (=87) och på lånsidorna görs 1 fm i sidan på varje varv som börjar 
med en fm och 3 fm jämnt fördelat över två varv som börjar med st. 
I varje hörn görs 2 lm. 
 
Börja med en sm i första st på en kortsida.1 lm, börja sedan göra fm enl ovan. Avsluta varvet med en 
sm i 1:a lm. 
 
[87 st/kortsida och 97 fm/långsida] 
 
V 2 (2) 
Vänd och arbeta från avigsidan. 
Sm till hörnets 2-lm-båge. 3 lm, 1 fm 1 samma lm-båge. *1 dst i nästa fm, (1 fm i nästa fm, 1 dst i nästa 
fm) fram till sista fm på sidan. 1 fm + 2 lm + 1 fm i hörnets 2-lm-båge*. Repetera *-* varvet ut. 
Avsluta med en sm i 1:a lm. Klipp tråden! 
 
[45 knoppar på rätsidan med 1 fm mellan varje / kortsida, 49 knoppar på rätsidan med 1 fm mellan 
varje/ långsida och 1 fm + 2lm + 1 fm / hörn] 
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V 3 (1) 
1 sm vid varje fastmaskas nedtag från v 1. På bilden nedan är dessa smygmaskor märkta med svarta 
prickar. Du kan hoppa över detta varv, men det gör att kanten ser jämnare ut. 
 

 
 
Virka resterande varv från rätsidan. 
 
V 4 (1) 
Sm i något hörns 2-lm-båge. 3 lm (=1 fm + 2 lm), 1 fm i samma lm-båge. *1 fm i nästa fm. (Hoppa över 
1 dst, 2 fm i nästa fm) upprepa fram till sista fm på sidan. 1 fm + 2 lm + 1 fm i hörnets 2-lm-båge*. 
Repetera *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 1:a lm. 
 
[93 fm / kortsida, 101 fm / långsida och 1 fm + 2 lm + 1fm / hörn] 
 
V 5 (1) 
1 lm (=1 fm), 1 fm i varje fm och 3 fm i varje 2-lm-båge (hörn) varvet runt. Avsluta med en sm i 1:a lm. 
Klipp tråden! 
 
[93 fm / kortsida, 101 fm / långsida och 3 fm / hörn] 
 
V 6 (2) 
Virka 1 sm i bakre maskbågen på varje fm i v 5. 
 
Klar!! :) 
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