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Till det här mönstret behövs bara ett begränsat antal grundmaskor: luftmaskor och fasta maskor. Till kuddfodralet 
behöver du ca 1,4 kg zpagetti, en innerkudde på 30 x 40 cm och en 12 mm virknål.

Hoooked Zpagettis främsta egenskap är att garnets tjocklek och struktur varierar. Därför är det viktigt att man vid varje 
mönster håller bra koll på objektets storlek och form. Antalet maskor per varv är därför inte ett fast antal, utan det får 
man bestämma utifrån önskad storlek på slutresultatet. Håll måttbandet i hösta hugg.

Steg 1: virka en rektangulär lapp

Börja med att göra en löpknut. Lägg sedan upp cirka 28 luftmaskor tills du fått en längd på 40 cm. Denna maska kallas 
också för kedjemaska. Det här blir kuddens undersida. När du har lagt upp kedjan, gör du första fasta maskan, såsom 
ovanstående bild visar. Fortsätt så här i varje maska tills du har kommit fram till den första luftmaskan. Detta är slutet på 
varvet. Gör nu en vändmaska och vänd hela arbetet. Fortsätt sedan att göra fasta maskor.

Observera: för att få samma räffliga effekt som på bilden, fäster du hela tiden fasta maskan i bakre maskbågen (V) istället 
för genom hela maskbågen. Om du gör detta konsekvent, kommer räfflorna automatiskt.

löpknut Luftmaskor Fasta maskor

Forsätt virka på det här viset tills lappen har cirka 15 tjocka räfflor och är ca 30 cm hög. Håll måttbandet i högsta 
hugg, för skillnaderna i tjocklek på zpagettin och skillnaden i virkteknik (du kan virka lösare eller hårdare) gör att 
man kan behöva virka fler eller färre varv för att uppnå önskad storlek.

Virka ytterligare en lapp i exakt samma storlek.

Steg 2: fylla kudden

Virka runt båda lapparna och fäst ihop med en maska. Här kan du välja mellan en halv fastmaska, men du kan 
också tråckla ihop båda lapparna med en stoppnål (använd en XL stoppnål). Sätt i kudden när du har kommit 
fram till sista varvet. Fäst tråden och eventuella lösa trådar på insidan. Fäst eventuellt med en maska (använd nål 
och tråd).

Tips: använd en tvättbar fyllning, för då kan du nämligen tvätta kudden i sin helhet. Tvätta med liknande färger 
och låt torka liggandes. 
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