
 Cloud catcher virkmönster 

 

 
Cloud catcher är ett mönster som virkas runt som jag designade speciellt för Scheepjes Skies garner. Även om jag 
gjorde en rund kudde av detta mönster, så kan en sida enkelt virkas och användas som duk i heminredningen. 
Mönstret visar fina böljande moln i ett fint flöde runt om och i mitt huvud var det den perfekta kombinationen i ett 
mönster som är gjort för en garntyp som är  inspirerad av himmelen och molnen. Njut av mönstret och jag hoppas 
många nya och fantastiska versioner kommer att göras utifrån detta gratismönster. 

 

 

 

 

 

Mark a.k.a. the Guy with the Hook 

 



Svensk version: Anette @nettis01 

 

Material som behövs: 
- Virknål 2,5 mm ( om du gör en duk föreslår jag att du går upp en halv storlek) 

- Synål och sax 

- Om du gör en kudde behöver du en rund innerkudde som är 40 cm / 16 inches 

- material för att blocka ( behövs bara om du gör en duk ) 

 

Garnåtgång : 
Kudden är gjord av 9 små härvor Scheepjes Skies garn. En liten härva är 28 gram med en längd på 95 

meter. Detta garn finns också i större härvor på 100 gram och finns också tillgängligt i fingering 
weigth ( light version ) eller i worsted weight variation ( heavy version ). Till det här mönstret 

använde jag fingering weigth som är Skies light. Naturligtvis kan du göra som du vill med 
färgkombinationer, eller helt enkelt bara använda en stor härva garn till det, hur som helst så är 

detta vad jag använde till kudden. Jag gjorde varje sida av kudden i olika färgkombinationer. 

 Sida 1 av kudden Gram använt Sida 2 av kudden Gram använt 
Färg A 109 Cirrocumulus 12 gram 

använt 
117 Circumcumulus 18 gram 

använt 
Färg B 110 Cirrus 15 gram 

använt 
115 Cirrostratus 15 gram 

använt 
Färg C 113 Altostratus 15 gram 

använt 
114 Stratus 15 gram 

använt 
Färg D 116 Cumulonimbus 28 gram 

använt 
111 Cumulus 28 gram 

använt 
Färg E 112 Altocumulus 15 gram 

använt 
112 Altocumulus 15 gram 

använt 
 

 

Färdig storlek : 
Den färdiga storleken på en avslutad sida av mönstret kommer att bli 38 cm /15 inch bred. 

Den slutliga storleken på kudden kommer att bli 40 cm / 16 inches 

 

 



Beskrivning av maskor : 
 SM – smygmaska 
 FM – fasmaska 
 REL HST BAK  – reliefhalvstolpe bak: hst runt angiven maska, från höger till vänster 
 ST – stolpe  
 REL ST BAK – reliefstolpe bak: stolpe runt angiven maska, från höger till vänster 
 2 ST TILLS – Omslag, stick in virknålen i nästa maska. Omslag och dra igenom maskan. Där är 

nu 3 omslag på virknålen. Omslag och dra igenom 2 av omslagen på virknålen. Där är nu 2 
omslag på virknålen. Omslag, stick in virknålen i nästa maska.  Omslag och dra igenom 
maskan.  Där är nu 4 omslag på virknålen.  Omslag och dra igen 2 av omslagen på virknålen.  
Där är nu 3 omslag på virknålen. Omslag och dra igenom alla 3 . 

 DST – dubbelstolpe 
 LM – luftmaska  
 Lmb – luftmaskbåge 
 M – maska 
 HÖ – hoppa över 
 BMB – bakre maskbåge 
 FMB – främre maskbåge 
  ( ) – repeterande del i varvet du arbetar med 
 [ ] – totala antalet maskor efter ett varv 
 <> - maskorna mellan dessa tecken görs i en maska eller lmb 
 * - markerar var i varvet en repetion börjar, som görs angivet antal gånger. 
 RS – rätsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Information om mönstret : 
 

 

- det här mönstret virkas runt, alla varv virkas från rätsidan. 

- ditt arbete kan tappa formen och bli vågigt under arbetets gång, det kommer dock att rätta till sig 
av sig själv efter några varv och du kan alltid blocka ditt arbete i efterhand. I vilket fall som, eftersom 
jag gjorde en kudde ville jag att maskorna skulle bli hårda och fasta, om du bara gör en duk av 
mönstret så föreslår jag en storlek större än vad som beskrivs på virknålen så att arbetet blir 
luftigare. 

- detta mönster är en skriftlig version. Där är inga fotografier inkluderade då alla maskor som använts 
är grundläggande maskor och där är inget riktigt svårt varv i det. Inga diagram är heller inkluderade. 

- om du inte känner till en maska som använts i mönstret, vänligen titta på internet. Man kan hitta 
gott om videos och tutorials som förklarar varje maska mycket bra. 

- om man använder härvor som Scheepjes Skies garn, så nysta härvan först innan användning. Det 
finns bra hjälpmedel för att göra det, man naturligtvis kan man också göra det för hand. 

- om man gör en kudde så föreslår jag en vit innerkudde för det här garnet, eftersom den  visar de 
små öppna hålen bättre i detta mönstret. 

- mönstret är inte testat innan publisering. Det är korrekturläst och kontrollerat men där kan alltid 
finnas något fel. Jag kommer att uppdatera och notera det i nedladdningsavsnittet på det här 
mönstret om så är fallet. Om du stöter på något problem  eller missuppfattning i det här mönstret, 
tveka inte att ta kontakt med mig. 

- på varven är maskor som görs på det aktuella varvet skrivet med stora bokstäver,  hänvisningar till 
maskor från tidigare varv är skrivet med små bokstäver. 

- när du gör en DST i fmb i en maska under den i mönstret, så hoppar du över den aktuella maskan 
bakom DST på varvet. 

 

 

 

 

 

 



 

Mönster : 
 

 

När du gör kudden väljer du själv om du startar med sida 1 eller 2, titta bara på färgdiagramet vilka 
färger som behövs för de olika sidorna. 

Med virknål 2,5mm och garn A, gör en magisk ring. 

Varv 1 ( RS ) : 3LM ( första ST ), 11ST i den magiska ringen. Avsluta med SM i 3:e LM. 

[ 12 ST ] 

Varv 2 : 3LM ( första ST ), 2ST i nästa m, ( 1ST i nästa m, 2ST i nästa m ) 5 gånger. Avsluta med SM i 
3:e LM. 

[ 18 ST ] 

Varv 3 : 3LM ( första ST ), 1ST i samma m, ( 2ST i nästa m ) 17 gånger. Avsluta med SM i 3:e LM.  

[ 36 ST ] 

Varv 4 : 1LM ( räknas inte som en m ), 1REF ST BAK i varje m hela varvet. Avsluta med SM i bmb på 
den första REF ST BAK. 

[ 36 REF ST BAK  ] 

Varv 5 : 3LM ( första ST ), 1ST i bmb i samma m, ( 2ST i bmb i nästa m ) 35 gånger. Avsluta med SM i 
3:e LM. 

[ 72 ST ] 

Varv 6 : 1LM ( räknas inte som en m ), ( 1FM i m, 1DST i FMB på m under på varv 5 ) 36 gånger. 
Avsluta med SM i första FM. 

[ 36FM / 36DST ] 

Varv 7 : 3LM ( första ST ), 1ST i samma m, 1ST i nästa m, ( 2ST i nästa m, 1ST i nästa m )35 gånger. 
Avsluta med SM i 3:e LM. 

[ 108 ST ] 

Varv 8 : 1LM (räknas inte som en m ), 1REL HST BAK i varje m varvet runt. Avsluta med SM i första  
REL HST BAK. 

[ 108 REL HST BAK ] 

 

Varv 9 : 1LM (räknas inte som en m ), * 1FM i nästa 5 m, 6LM, hö nästa 3 m, 1FM i nästa 4 m. Rep 
från * 8 gånger till. Avsluta med SM i första FM. Klipp av garnet. 

[ 9 stycken 6-LMB och 81FM ] 



Varv 10 : Ta garn B och fäst det i 5:e fm i en 9fm-grupp på förra varvet. 1LM (räknas inte som en m ), 
* 1FM i 5:e fm i en 9fm-grupp, 1LM, < 1DST-1LM> 9 gånger i 6-lmb. Rep från * 8 gånger till. Avsluta 
med SM i första FM.  

[ 9 partier 9DST med en 1-LMB mellan, 9FM ] 

Varv 11 :  * 1LM, ( 1 REF ST BAK runt nästa dst, 1LM ) 9 gånger, SM i fm som gjordes i den 5:e fm på 
föregående varv. Rep från * 8 gånger till.  

[ 9 partier med 9 REF ST BAK med en 1-LMB mellan och 9 SM ) 

På nästa varv gör du ST:ar i SM på förra varvet. Kanske tycker du att det är lite svårt att göra. För att 
göra det enkelt : du kan göra ST:ar över SM i FM som du gjorde SM i på förra varvet. På det här sättet 
försvinner SM. 

Varv 12 : 3LM ( första ST ), 2ST i samma sm på förra varvet, 1LM, hö första ref st bak på förra varvet,   
( 1 REF ST BAK runt nästa ref st bak, 1LM ) 7 gånger, hö sista ref st bak på förra varvet, * 3ST i nästa 
sm på förra varvet, 1LM, hö första ref st bak på förra varvet, ( 1 REF ST BAK runt nästa ref st bak, 1LM 
) 7 gånger, hö sista ref st bak på förra varvet. Rep från * 7 gånger till. Avsluta med SM i 3:e LM. 

[ 9 partier med 7 REF ST BAK med en 1-LMB mellan dom och 9 stycken 3ST - grupper ] 

Varv 13 : 3LM ( första ST ), 1ST i samma m, 2LM, hö nästa m, 2ST i nästa m, 2LM, hö första ref st bak 
på förra varvet, ( 1 REL HST BAK runt nästa ref st bak, 1LM ) 4 gånger, 1 REL HST BAK runt nästa ref st 
bak, 2LM, hö sista ref st bak på förra varvet, * 2ST i nästa m, 2LM, hö nästa m, 2ST i nästa m, 2LM,  
hö första ref st bak på förra varvet, ( 1 REL HST BAK runt nästa ref st bak, 1LM ) 4 gånger, 1 REL HST 
BAK runt nästa ref st bak, 2LM, hö nästa ref st bak på förra varvet. Rep från * 7 gånger till. Avsluta 
med SM i 3:e LM. 

[ 9 partier med 5 REL HST BAK och 9 stycken 2ST-2LM-2ST - grupper] 

Varv 14 : 4LM ( första DST ), 1DST-1ST i nästa m, 3ST i nästa 2-lmb, 1ST-1DST i nästa m, 1DST i nästa 
m, 2LM, hö första rel hst bak på förra varvet, ( 1 REL HST BAK runt nästa rel hst bak, 1LM ) 2 gånger, 1 
REL HST BAK runt nästa rel hst bak, 2LM, hö sista rel hst bak på förra varvet, * 1DST i nästa m, 1DST-
1ST i nästa m, 3ST i nästa 2-lmb, 1ST-1DST i nästa m, 1DST i nästa m, 2LM, hö första rel hst bak på 
förra varvet, ( 1 REL HST BAK runt nästa rel hst bak, 1LM ) 2 gånger, 1 REL HST BAK runt nästa ref hst 
bak, 2LM, hö sista rel hst bak på förra varvet. Rep från * 7 gånger till. Avsluta med SM i 4;e LM. 

[ 9 partier med 3 REL HST BAK och 9 stycken 2DST-5ST-2DST - grupper ] 

Varv 15 : 3LM ( första ST ), 1ST i nästa 8 m, 3ST i nästa 2-lmb, ( 2ST i nästa 1-lmb ) 2 gånger, 3ST i 
nästa 2-lmb, * 1ST i nästa 9 m, 3ST i nästa 2-lmb, ( 2ST i nästa 1-lmb ) 2 gånger, 3ST i nästa 2-lmb. Rep 
från * 7 gånger till. Avsluta med SM i 3:e LM. Klipp av garnet. 

[ 171 ST ] 

Varv 16 : Ta garn C och fäst det i runt någon maska. 1LM ( räknas inte som en m ), 1 REF ST BAK i 
varje m runt hela varvet till den sista m. Hö sista m, avsluta med SM i bmb på första REF ST BAK. 

[ 170 REF ST BAK ] 

 

Varv 17 : 3LM ( första ST ), 1ST i bmb i varje m varvet runt. Avsluta med SM i 3:e LM.  

[ 170 ST ] 



Varv 18 : 1LM ( räknas inte som en m ), ( 2FM i m, 1DST i fmb i maska under den på varv 17 ) 85 
gånger. Avsluta med SM i första FM. 

[ 85DST och 170FM ] 

Varv 19 : 3LM ( första ST ), 1ST i nästa 82 m, 1 stycken 2ST TILLS i nästa 2 maskor, *1ST i nästa 83 m, 
1 stycken 2ST TILLS i nästa 2 maskor. Rep från * 1 gång till. Avsluta med SM i 3:e LM. 

[ 252 M – 249ST och 3 stycken 2ST TILLS ] 

Varv 20 : 1LM ( räknas inte som en m ), 1 REF ST BAK i varje m runt hela varvet. Avsluta med SM i 
första REF ST BAK. 

[ 252 REF ST BAK ] 

Varv 21 : Rep varv 9 men istället för att repetera 7 gånger, gör det 20 gånger. Klipp av garnet. 

[ 21 stycken 6-LMB och 189FM ] 

Varv 22 : Ta garn D och fäst det i 5:e maskan i en grupp på 9fm. Rep varv 10 men istället för att 
repetera 8 gånger, gör det 20 gånger.  

[ 21 partier med 9DST med 1-LMB mellan dom, 21FM ] 

Varv 23 : Repetera varv 11 men istället för att repetera 8 gånger, gör det 20 gånger. 

[ 21 fans of 9 REF ST BAK med 1-LMB mellan dom och 21 SM ) 

På nästa varv gör du ST:ar i SM på förra varvet. Kanske tycker du att det är lite svårt att göra. För att 
göra det enkelt : du kan göra ST:ar över SM i FM som du gjorde SM i på förra varvet. På det här sättet 
försvinner SM.. 

Varv 24 : Repetera varv 12 men istället för att repetera 7 gånger, gör det 19 gånger. 

[ 21 partier med 7 REF ST BAK med 1-LMB mellan dom och 21 stycken 3ST - grupper ] 

Varv 25 : Repetera varv 13 men istället för att repetera 7 gånger, gör det 19 gånger. 

[ 21 partier med 5 REL HST BAK och 21 stycken 2ST-2LM-2ST - grupper ] 

Varv 26 : Repetera varv 14 men istället för att repetera 7 gånger, gör det 19 gånger. Klipp av garnet. 

[ 21 partier med 3 REL HST BAK och 21 stycken 2DST-5ST-2DST - grupper ] 

Varv 27 : Ta garn E och fäst det i 5:e st i en 2dst-5st-2dst grupp på förra varvet. 2LM ( räknas som 
första ST på en 2ST TILLS ), 1ST i nästa m, 1ST i nästa 3 m, 2ST i nästa 2-lmb, 1ST i nästa 1-lmb, 1 
stycken 2ST TILLS i den 1-lmb som du precis gjorde en ST i och nästa 1-lmb, 1ST i andra 1-lmb som du 
just gjord 2ST TILLS i, 2ST i nästa 2-lmb, 1st i nästa 4 m, * 1 stycken 2ST TILLS i nästa 2 maskor , 1ST i 
nästa 3 m, 2ST i nästa 2-lmb, 1ST i nästa 1-lmb, 1 stycken 2ST TILLS i den 1-lmb som du precis gjorde 
en ST i och i nästa 1-lmb, 1ST i andra 1-lmb som du just gjorde 2ST TILLS i, 2ST i nästa 2-lmb, 1ST i 
nästa 4 m. Rep från * 19 gånger till. SM i första ST ( detta är ST efter 2LMB som du började med ).  

[ 315 m ] 

Varv 28 : 1LM ( räknas inte som en m ), 1 REL HST BAK i varje m varvet runt. Avsluta med SM i första 
REL HST BAK. Klipp av garnet. 

[ 315 REL HST BAK] 



Fäst alla trådar. 

Om du gör en kudde så gör du nu ytterligare en version av mönstret. När du är klar med bägge 
sidorna så använder du Färg A : 117 Circumcumulus och du virkar ihop bägge sidorna med FM genom 
bägge sidors maskor på varv 28. Så du tar virknålen genom en maska på sida 1 och sida 2 på samma 
gång och gör en FM. Fortsätt med detta till du är färdig till 75 %, stoppa i innerkudden och fortsätt 
sedan med de sista maskorna. SM i första FM och klipp av garnet. Fäst resterande trådar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till min korrekturläsare  :   

Mamma – www.instagram.com/dutchsilence  

 

Designad av :  the guy with the hook – 2019 

                         https://theguywiththehook.wordpress.com 

                         https://www.instagram.com/theguywiththehook 

                        https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook  

                        https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom  

                       https://www.facebook.com/theguywihthehook  

 

 

 

 

All upphovsrätt och användarvillkor ägs av mig. Så snälla, kopiera inte, dela inte eller dra nytta av det 
här mönstret. Sedan början av 2019 använder jag de internationella upphovsrättsreglerna och 
villkoren som gäller för länder över hela världen. Detta inkluderar också länder som inte gått med 
eller samarbetar med detta avtal. Över de senaste månaderna och år har det blivit mycket vanligt att 
virkmönster kopieras och blir stulna från designers, inklusive mig, så jag har inget annat val än att 

http://www.instagram.com/dutchsilence
https://theguywiththehook.wordpress.com/
https://www.instagram.com/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
https://www.facebook.com/theguywihthehook


skärpa upphovsrättsvalideringen. Om det upptäcks något som delas i Telegram / Whatsapp-grupper, 
sociala medier, hemliga grupper eller webbplatser kommer rättsliga åtgärder att vidtas mot det. 

Du får sälja färdiga alster från det här mönstret. Jag blir väldigt glad om du taggar eller hänvisar till 
mig som designer när du visar dina pågående eller färdiga projekt. Använd 
#cloudcatchercrochetpattern  på sociala medier så att bilder på detta mönster lätt kan hittas. 

Sist men inte minst, tack så mycket för att du virkar detta mönster. Det ligger mycket 
engagemang, tid och kreativitet bakom detta lilla konstverk och varje nytt projekt som virkas 
gör det värt allt arbete.  

 Mark a.k.a. the guy with the hook 

 


