
Översättning av originalmönstret: 

http://www.normalynn.info/cordialcuppattern.html

http://www.normalynn.info/cordialcupspiralwhippedcreampattern.html

Muffinsformen 

Gör en magiskring, med mörk

Slut varje varv med 1sm i varvets första m.

V1) 1lm, 6fm om ringen. 
V2) 1lm, 2fm i varje m varvet ut (12fm)
V3) 1lm, *1fm, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut 

(18fm). 
V4) 1lm, vänd, (rätsidan uppåt, 

maskbåge varvet ut (18fm).
V5) 1lm, *1fm x2, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut (24fm).
V6) 1lm, 1fm i varje m varvet ut (24fm).
V7) 1lm, 1fm i varje m varvet ut (24fm).
V8) 1lm, *1fm x3, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut (30fm
V9) 1lm, 1fm i varje m varvet ut (30fm). Avsluta och fäst trådarna.

Vispade grädden 

Den vispade grädden består av en boll, virkade i bakre maskbågen. När bollen är klar, 
kommer de främre maskbågarna att användes till virka ”ringlorna” a
virkningen kommer att bestå av fyra ringar på bollens ena sida, den andra sidan används som 
fyllning i formen. 

Gör en magiskring, med mörk/mjölk/vit eller rosa.

Virka nu i de bakre maskbågarna.

Slut varje varv med 1sm i varvets första m.

V1) 1lm, 6fm om ringen. 
V2) 1lm, 2fm i varje m varvet ut (12fm).
V3) 1lm, *1fm, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut (18fm).
V4) 1lm, *1fm x2, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut (24fm).
V5) 1lm, 1fm i varje m varvet ut (24fm).
V6) 1lm, 1fm i varje m varvet ut (24fm).
V7) 1lm, *1fm x2, 2fm tills.*, upprepa ** 
V8) 1lm, *1fm, 2fm tills.*, upprepa ** varvet ut (12fm).

Stoppa bollen med polyester fiberfill.
V9) 1lm, 2fm till. varvet ut (6fm). Avsluta och fäst trådarna.

Virka nu i främre maskbågen med början av varv 1.

Virka *1fm, 2fm i 1* runt bollen i 4 

Sy eller limma grädden till formen!

 Översättning gjord av Erika Olsson
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Cordial Cup  

med mörk/mjölk/vit choklad. 

Slut varje varv med 1sm i varvets första m. 

1lm, 2fm i varje m varvet ut (12fm) 
1lm, *1fm, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut 

1lm, vänd, (rätsidan uppåt, avigsidan blir botten av formen), 1fm i varje bakre 
maskbåge varvet ut (18fm). 
1lm, *1fm x2, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut (24fm). 
1lm, 1fm i varje m varvet ut (24fm). 
1lm, 1fm i varje m varvet ut (24fm). 
1lm, *1fm x3, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut (30fm). 
1lm, 1fm i varje m varvet ut (30fm). Avsluta och fäst trådarna. 

Den vispade grädden består av en boll, virkade i bakre maskbågen. När bollen är klar, 
kommer de främre maskbågarna att användes till virka ”ringlorna” a v grädden, den 
virkningen kommer att bestå av fyra ringar på bollens ena sida, den andra sidan används som 

Gör en magiskring, med mörk/mjölk/vit eller rosa. 

Virka nu i de bakre maskbågarna. 

Slut varje varv med 1sm i varvets första m. 

1lm, 2fm i varje m varvet ut (12fm). 
1lm, *1fm, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut (18fm). 
1lm, *1fm x2, 2fm i 1*, upprepa ** varvet ut (24fm). 
1lm, 1fm i varje m varvet ut (24fm). 
1lm, 1fm i varje m varvet ut (24fm). 
1lm, *1fm x2, 2fm tills.*, upprepa ** varvet ut (18fm). 
1lm, *1fm, 2fm tills.*, upprepa ** varvet ut (12fm). 
Stoppa bollen med polyester fiberfill. 
1lm, 2fm till. varvet ut (6fm). Avsluta och fäst trådarna. 

Virka nu i främre maskbågen med början av varv 1. 

Virka *1fm, 2fm i 1* runt bollen i 4 varv (allt i en spiral). 

Sy eller limma grädden till formen! 

Översättning gjord av Erika Olsson 

avigsidan blir botten av formen), 1fm i varje bakre 

Den vispade grädden består av en boll, virkade i bakre maskbågen. När bollen är klar, 
v grädden, den 

virkningen kommer att bestå av fyra ringar på bollens ena sida, den andra sidan används som 
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Scrubbie turned to Cordial Cup Spiral 
Whipped Cream
 
Denna version är 15 maskor x 5 rader. 
minskar på den andra sidan. All virkning sker 
i den bakre maskbågen. 

Lämna en 10cm lång “stump”, virka 16lm.

Rad1) 2fm i andra lm från nålen
2fm tills. (15fm). 

Rad2) 1lm, vänd, 2fm tills., 1fm x11, 2fm i 1 
(15fm). 

Rad3) 1lm, vänd, 2fm i första m, 1fm x12, 
2fm tills. (15fm). 
Upprepa varv 2-3 tills 15 rader är virkade. 
en 10 cm lång “stump”

Sy ihop de två sidorna med de två 10cm 
dra genom den virkade grädden, så att du för de båda ändarna till mitten. 
”stumparna” genom grädden igen, du har nu de båda 
till en knut. Dölj lösa ändar i grädden. 
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Scrubbie turned to Cordial Cup Spiral 
Whipped Cream 

Denna version är 15 maskor x 5 rader. Du kommer att öka på en sida, samtidigt som du 
All virkning sker 

, virka 16lm. 

2fm i andra lm från nålen, 1fm x12, 

1lm, vänd, 2fm tills., 1fm x11, 2fm i 1 

1lm, vänd, 2fm i första m, 1fm x12, 

3 tills 15 rader är virkade. Sm ihop varv 1 och 15, avsluta och 
” . 

Sy ihop de två sidorna med de två 10cm ”stumparna”. Alla ändar är slutna. Med en 
dra genom den virkade grädden, så att du för de båda ändarna till mitten. Sy igenom en 

genom grädden igen, du har nu de båda ”stumparna” på samma sida. 
till en knut. Dölj lösa ändar i grädden. Sy eller limma grädden till formen. 

Översättning gjord av Erika Olsson 

Scrubbie turned to Cordial Cup Spiral 

Du kommer att öka på en sida, samtidigt som du 

ihop varv 1 och 15, avsluta och lämna 

. Alla ändar är slutna. Med en ”stump” 
Sy igenom en av 

på samma sida. Knyt dem 
 


