
Instruktion virkad nejlika 

 

Material som använts i prototypen: 

Garn: One hemp, rött och grönt, 95m/50g (välj själv material 

– bomullsgarn är billigare och lättare att få tag på, jag har 

valt hampa eftersom det ger lägre miljöbelastning.) 

Säkerhetsnål 

Utrustning: Virknål 3,0 

eller 3,5 och stoppnål, 

sax 

 

 

Blomfäste:  

Gör en magisk ring1 av grönt garn med 6 fm. Virka sedan 2 fm i varje fm ett varv. Fortsätt att virka i 

dessa 12 maskor tills att arbetet mäter ca 2 cm. Klipp av garnet med tillräcklig längd för att kunna sy 

några stygn som avslutning, och för att fästa säkerhetsnålen på den färdiga blomman (nedan). 

 

 

 

 

 

 

Kronblad: 

Varv 1  

Fäst det röda garnet genom att göra 1 sm i 

en av de fasta maskorna i blomfästets första 

rad. Då virkar du fast de röda kronbladen i 

botten på det gröna blomfästet, som du i 

slutet kommer att vända ut och in så det blir 

som en liten korg och kronbladen sitter fast 

inuti. Gör sen 2 fm i samma fm. Fortsätt att 

göra 2 fm i nästa fm, fortsätt så varvet ut. 

Du har nu 12 fm. Avsluta varvet med 1 sm i 

den första fm. 

 
1 https://www.stickaovirka.se/hur-man-gor-en-magisk-rin/#.XoX74YgzY2w 

Blomfäste 

Kronblad 

https://www.stickaovirka.se/hur-man-gor-en-magisk-rin/#.XoX74YgzY2w


Varv 2 

4 lm, 1 fm i nästa fm, 3 lm, 1 fm. Fortsätt så varvet ut. Du har nu ett antal små luftmaskbågar. Avsluta 

med 3 lm och 1 sm i första fm. 

 

Varv 3 

Börja med 1 sm i första luftmaskbågen, 

därefter 5 lm, 1 dst i luftmaskbågen, 1 lm. 

Gör ytterligare 6 dst med 1 lm emellan i 

samma luftmaskbåge. Du har nu 7 dst i 

samma luftmaskbåge. Gör lika i alla 

luftmaskbågar. Avsluta med 1 sm i fjärde 

lm.  

 

 

 

Varv 4 

1 sm i första lilla luftmaskbågen. 5 lm, 1fm i den lilla luftmaskbågen, 4 lm 1 fm i nästa luftmaskbåge. 

Fortsätt så varvet ut. Avsluta med 4 

lm och 1 sm i första lm och ytterligare 

1 lm.  

 

Luftmaskbågar 

Stolpar, 7 i varje luftmaskbåge 

Kronbladen ovanifrån, blomfästet 

skymtar fortfarande i mitten. 

Kronbladen är färdiga, men 

blomfästet syns fortfarande i mitten 

när man ser blomman ovanifrån. För 

att det skall se ut som en nejlika 

behöver vi snöra åt kronbladen på 

baksidan och omsluta dem med 

blomfästet genom att vända det ut 

och in. 



Avsluta med att vira två garnändar (rött och grönt) runt kronbladens bas. Vik därefter det gröna 

blomfästet över basen, början på blomman (det röda), så att blomfästet blir ut och in och får formen 

som en liten korg. Fäst det med några stygn av 

den sista gröna garnändan, så det blir en 

kompakt blomma. Sy till sist fast 

säkerhetsnålen (med det gröna garnet) centralt 

på blomfästet. 

 

 

  

  

 

 

 

Klart! 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar: sm=smygmaska, lm=luftmaska, fm=fast maska, m=maska och dst=dubbelstolpe. 

 

Den här länken går till en video som visar de olika momenten ganska tydligt, fast vår nejlika är litet 

annorlunda eftersom vi bara har ett lager kronblad och blomfäste i stället för stjälk: 

https://www.bing.com/videos/search?q=crochet+carnation&&view=detail&mid=47C1FD566CCCA75

98CC047C1FD566CCCA7598CC0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcrochet%2Bc

arnation%26FORM%3DHDRSC3 

Två garnändar virade runt 

kronbladens bas. De kommer 

att gömmas inuti blomfästet 

när vi vänder det ut och in. 

Blomfäste 

Blomfästet vänt ut och in, 

kronbladen samlade i ”korgen” 

och fastsydda med ett par stygn 

så att inget grönt syns när du 

tittar på nejlikan ovanifrån. 

https://www.bing.com/videos/search?q=crochet+carnation&&view=detail&mid=47C1FD566CCCA7598CC047C1FD566CCCA7598CC0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcrochet%2Bcarnation%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=crochet+carnation&&view=detail&mid=47C1FD566CCCA7598CC047C1FD566CCCA7598CC0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcrochet%2Bcarnation%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=crochet+carnation&&view=detail&mid=47C1FD566CCCA7598CC047C1FD566CCCA7598CC0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcrochet%2Bcarnation%26FORM%3DHDRSC3

