
Mönster 
Wheel Sti tch

Mönstret beskriver hur:
1. Väskan virkas med virkad botten
2.  Väskan virkas om man använder  

Go handmades fasta bottnar (PU läder 
botten). Som är i två storlekar,  
31 x 10 cm og 36 x 13 cm

Inkl.: Step by Step, foto (66). 
Vägledning t il l foder & blix t låsficka.

www.gohandmade.dk
© 2019

Model: Wheel Stitch.
Storlek: 45 x 10 x H 36 cm.
Fasthet: 2 Wheel Stitch mönster/10 cm.
Fasthet: 16 hst/10 cm.
Virknål: 4,0 - 4,5 mm.
Garn: 350 g.

Go handmades filt - ett riktigt bra val som foder till virkade väskor. Fodret ger en speciel finish, en extravagant look och hjälper till att hålla formen på väskan.

Virkad i Go handmades Cosy – en vidunderligt mjuk bomulls mix i hög kvalié, som håller formen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m

kvalitetsdesign i en unik stil
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BRA ATT VETA 
OM MÖNSTRET
Nål, storlek och fasthet
Detta mönstret skall virkas med löst virkfasthet, 
för att få den rätta looken.
Var uppmärksam på att den färdiga väskan kan 
bli ett par centimeter mindre eller större allt efter 
din virkfasthet.
Om man inte är van vid virkfastheten i detta 
mönster, föreslår vi att man använder sitt mått-
band flitigt.

Virknål: 4,0 - 4,5 cm

Virkfasthet: 
2 Wheel Stitch mönster/10 cm.
16 hst/10 cm.
 
Var uppmärksam på att det i de olika avsnittens 
början står viktig info, goda råd och anvisningar.

Diagramment läses nerifrån och upp, samt läses 
i ett - det vill säga att den sida man slutar på, 
påbörjar man nästa varv.

Foder i väskan
Till alla väskor i vår kollektion har vi använt foder 
– vackra foder som verkligen sätter pricken över i 
på resultatet, en extravagant look med en känsla 
av kvalité. Fodret har även en viktig funktion - det 
hjälper till att hålla formen på väskan.

Handtag & accessories t il l din väska
I Go handmades stora kollektion av accessories för 
väskor hittar du allt som ger din väska den där sis-
ta touchen – handtag, remmar, tyg, knappar etc..

FÖRKORTNINGARN 
OCH FÖRKLARINGAR
m maska
lm  luftmaska
fm fastmaska
sm smygmaska
hst halvstolpe
dst dubbelstolpe
vlm  Vändluftmaska,  

vänd sedan på arbetet.
x  Talet efter x är hur många ggr 

det skall upprepas.
klynga  dst där du väntar med sista 

genomdraget till sista dst.
Ned-/upp - den riktning hjulet vänds
omvänt  på diagrammet, så det är om-

vänt när man sitter och virkar.
* *  Det som står inuti upprepas 

genom hela varvet/raden.
(..) Total maske antal for rækken.
  På väskan med en fast botten 

anger antal maskor för de 2 
väskornas storlekar. 

 Den stora storleken står i 
 parentes. 
  Storlekar: 
 lilla väskan (stora väskan).
  Står detta sist är det totala 

antalet maskor på varvet.

Mönster för Wheel Stitch 
med fast botten, 
se sidan15 - 17.!
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WHEEL STITCH
Strl.: 45 x 10 x H 36 cm

Sidostycke 1

Börja med en fundamentskedja på 74 lm.

1.)  Första fm virkas i 2:a m från nålen, därefter virkas det 72 fm till (foto 1). 
 Avsluta med 1 vlm.   (73)
2. - 4.)  *73 fm, 1 vlm* (foto 2), upprepas på varv 3 och 4.   (73)

Nu påbörjas själva Wheel Stitch mönstret (se diagrammet på sida 2).

5.)  ♦ Börja med ett halvt hjul nedåt gående från fm i föregående varv:
  Virka först 1 fm i 2:a m från nålen, *hoppa över de nästa 3 m (foto 3) och gör  

den 1:a dst i 4:e m (foto 4 - 8), gör 8 dst till i samma m (också skrivet som 9 dst-klunga), 
hoppa över de nästa 3 m och gör 1 fm i den 4:a m. (foto 9 - 10)*. 

Första halvan av hjulet är färdig.

Upprepa *-* ytterligare 8 ggr, så det totalt är 9 halva hjul.   (91)
Avsluta med 4 vlm.

Foto vägledning 3 - 10.
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6.  ♠ Börja med ett kvarts hjul uppåt gående från föregående varv:
 Består av 4 dst-klunga, som skall virkas i 1:a, 2:a, 3:e och 4:e m (foto 11 - 17), 
 därefter 4 lm (foto 18), 1 fm i nästa m, 4 lm.
 Det görs ett halvt hjul med *9 dst-klungor (bild 19), det virkas i 6:e, 7:e, 8:e, 9:e, fm, 
 1:a, 2:a, 3:e och 4:e m (foto 20 - 21) från föregående varv, 4 lm, 1 fm i nästa m 
 (foto 22 - 23), 4 lm.*

 Upprepa *-* ytterligare 7ggr.

 Avsluta varvet med ett kvarts hjul bestående av 5 dst-klunga, virkas i 6:e, 7:e, 8:e, 9:e m 
 och fm (foto 24 - 27).   (91)
 Det är totalt 1 kvarts hjul, 8 halva hjul och 1 kvarts hjul.
 Avsluta med 4 vlm.

Foto vägledning 11 - 27.
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7.  ♥ Börja med ett kvarts hjul nedåt gående från föregående varv:
 Består av 4 dst-klunga, virkas i 1:a m, 1 fm i fm från föregående varv (foto 28 - 29).
 Det görs ett halvt hjul med *9 dst-klunga centrerat i föregående hjul (foto 30), 
 avsluta med 1 fm i fm från föregående varv (foto 31).* 

 Upprepa det *-* ytterligare 7 ggr.

 Avsluta varvet med ett kvarts hjul bestående av 5 dst-klunga, i den sista m (foto 32).   (91)
 Det är totalt 1 kvarts hjul och 8 halva hjul och 1 kvarts hjul. 
 Avsluta med 1 vlm.

Foto vägledning 28 - 32.

25 26

fm
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8.  ♣ Börja med ett halvt hjul uppåt gående från föregående varv:
  Virka först 1 fm i 2:a m från nålen (foto 33), *därefter 4 lm (foto 34), 9 dst-klunga  

i de nästa 9 m (foto 35 - 36), 4 lm, avsluta hjulet med 1 fm (foto 37 - 38)*. 

 Upprepa *-* ytterligare 8 ggr, så det totalt är 9 halva hjul.   (91)
 Vid slutet av varvet 1 fm i mittersta dst (foto 39 - 40).
 Avsluta med 1 vlm.

Foto vägledning 33 - 40.

33 34

fm

Centerat
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9.) ♦ Börja med ett halvt hjul nedåt gående från föregående varv:
  Virka först 1 fm i 2:a m från nålen, *hoppa över länken, 9 dst-klunga centrerat  

i föregående hjul, avsluta med 1 fm i fm från föregående varv.* 

 Upprepa *-* ytterligare 8 ggr, så det totalt är 9 halva hjul.   (91) 
 Avsluta med 4 vlm.

fm
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10. - 24.) Är upprepning av 6:e, 7:e, 8:e och 9:e varven.

Varv:
5 - 9 - 13 - 17 - 21:   ♦ (ett halvt hjul nedåtgående)
6 - 10 - 14 - 18 - 22:  ♠ (ett kvarts hjul uppåtgående)
7 - 11 - 15 - 19 - 23:   ♥ (ett kvarts hjul nedåtgående)
8 - 12 - 16 - 20 - 24:  ♣ (ett halvt hjul uppåtgående)

Första sidostycket är färdigt.

OBS.
Avsluta och spara ca. 150 cm tråd till monteringen.

Botten i hst

Botten virkas direkt på sidostycke 1. 
Måttet på botten skall vara ca. B 45 x H 10 cm med virkfasthet på 16 m på 10 cm.

OBS.
Sidostycket skall vändas med rätan mot dig själv - om du tvivlar skall starttråden hänga i nedersta 
vänstra hörnet.
Det är inte så viktigt om det virkas 11 eller 12 varv, men däremot att höjden stämmer med 2 ggr 
mönstret.

 1.) Börja i fm efter det första halva hjulet (foto 41).
     Drag tråden igenom fm och gör ytterligare 2 lm på höjden. 
 Virka 1 hst i fm (foto 42), 
 *4 hst om lm bågen, 1 hst centrerat på hjulet, 
 4 hst om lm bågen, 1 hst i fm* (foto 43 - 47).

 Upprepa *-* ytterligare 6 ggr (foto 48).   (71)
 Avsluta med 2 vlm (foto 49).

2.)  1 hst i varje m.   (71)
 Avsluta med 2 lvm. 
 Upprepa varv 2 tills höjden stämmer med 2 ggr av mönstret ca. 11 - 12 varv.

OBS.
Avsluta och spara ca. 150 cm tråd till montering.

Foto vägledning 41 - 50.
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Sidostycke 2

Sidostycket skall virkas direkt på botten med 1 fm i var hst från föregående varv. 
Sidostycket skall vara bredare än botten, så det skall läggas till 10 lm på var sida av botten.

OBS. 
Om början är lite mer än 45 cm gör det inte så mycket, det kan rättas till vid monteringen. 
Men det är viktigt att man får rättat in efterföljande till de 45 cm.

 1.)  Börja med att göra 10 lm (foto 51). Nu virkas den 1:a fm i första hst på botten, 
 därefter virkas det 70 fm till (foto 52) och till sist 10 lm (foto 53).   (91)
 Avsluta med 1 vlm.

50

51 52

53

1. fm
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Nu påbörjas mönstret igen.
Börja med ett halvt hjul nedåtgående, på fm och lm från föregående varv.

 2.)  Virka först 1 fm i 2:a lm från nålen, *hoppa över de nästa 4 lm, 9 dst-klunga i nästa lm, 
 Hoppa över de nästa 4 lm, 1 fm i nästa lm* 

 Upprepa *-* ytterligare 8 ggr.   (91)
 Avsluta med 4 vlm.

De nästa 19 varven är upprepning av 6:e, 7:e, 8:e och 9:e varven som användes på sidostycke 1.

OBS.
Varv 21:
Det föreslås att de 4 lm på detta varv görs lite hårdare, eller bara göra 3 lm 
för en visuellt finare avslutning till övergång till fm, samt hålla måttet.

Varv:
6 - 10 - 14 - 18: ♦ (ett halvt hjul nedåtgående)
3 - 7 - 11 - 15 - 19: ♠ (ett kvarts hjul uppåtgående)
4 - 8 - 12 - 16 - 20: ♥ (ett kvarts hjul nedåtgående)
5 - 9 - 13 - 17 - #21: ♣ (ett halvt hjul uppåtgående)

22.)  Sidostycket avslutas med 4 varv fm:
  1 fm i 1:a fm, (foto 54), *3 fm om lm bågen (foto 55),  

1 fm i centrerat av hjulet, 3 fm om lm bågen, 1 fm i fm (foto 56)*.
 Upprepa *-* ytterligare 9 ggr.   (73)
 Avsluta med 1 vlm.

54

56

55
Centrerat
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23. - 25.)  73 fm.   (73)
Avsluta med 1 vlm.

Väskan är klar för att sy ihop sidorna och montering diverse, foder (sida 18 - 19), dragkedja, remmar, osv.

WHEEL STITCH MED FASTA BOTTEN
Strl.: 31 x 10 cm (36 x 13 cm)

I princip är det mycket enkelt att virka från Go handmade’s fasta botten. 
Det är 2 fm i varje hål och 4 fm i hålet i varje hörn.

Botten

Börja med 1 fm vid hål nr. 12 (14) från vänster på den långa sidan av botten (foto 57).
Det görs nu 2 fm i de nästa 10 (12) hålen. Gör 4 fm i hörnhålet. 2 fm i de nästa 5 (7) hålen, 
4 fm i hörnhålet, 2 fm i de nästa 22 (26) hålen, 4 fm i hörnhålet, 2 fm i de nästa 5 (7) hålen, 
4 fm i hörnhålet, 2 fm i de nästa 11 (13) hålen, avsluta med 1 fm i starthålet. 
Gör 1 sm (drag sm hårt).   (125 (144) ).

Markera de mittersta maskorna på alla 4 sidor och i mitten av varje hörn med markörer (se röda pilarna). 
Fördela därefter 24 (32) markörer som på fotot (foto 57 - 58).

57 Strl: 31 x 10 cm

Börja
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Det är markerat alla ställen som skall användas till att fästa mönstret på botten - med fm och centrerat 
på vart hjul. Nu påbörjas Wheel Stitch mönstret.

OBS.
Var uppmärksam på att det arbetas både på insidan och yttersidan.

Det virkas vidare från botten.
På denna väska är det 16 (20) ggr mönstret runt.
Tillvägagångssätt på själva mönstret är det samma, som diagrammet på sida 2. 

1.) Fortsätt från starthålet.
Gör 1 lm.
*Virka 9 dst-klunga i m med nästa markör, 1 fm i nästa markör*.

Upprepa  *-* ytterligare x 15 (19), så det totalt är 16 (20) halva hjul.
Det sista halva hjulet avslutas med 1 sm i den första lm.   (144 (180) )

OBS.
Var uppmärksam på att vartannat varv förskjuts början med 4 km.

2.)  ◊◊ Arbetas från insidan, så kom ihåg att ta höjd för, att det arbetas upp och inte platt.
 Virka 1 sm i 3:e maskledet i de första 4 dst från föregående varv (foto 59),
1 fm i 5:e dst från föregående varv (foto 60),
*4 lm, 9 dst-klunga, 4 lm, 1 fm i 5:e dst från föregående varv*.

Upprepa *-* ytterligare x 15 (19), så det totalt är 16 (20) halva hjul.
Sista fm erstätts med 1 sm i 1:a lm.   (144 (180) )
Avsluta med 1 vlm.

Börja

58 Strl: 36 x 13 cm
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OBS. 
Komihåg de sista 4 dst skall göras i dst från föregående varv, inte i sm.

3.) ◊◊◊ Arbetas från utsidan.
 *Virka 9 dst i mitten av hjulet från föregående varv, 1 fm i fm från föregående varv*.
 
 Upprepa *-* ytterligare x 15 (19), så det totalt är 16 (20) halva hjul. 
 Sista fm ersätts med 1 sm i första lm.   (144 (180) )
 Avsluta med 1 vlm.

 Varv 2 och 3 upprepas tills det är totalt 20 varv av mönstret.

 Varv:
 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20:  ◊◊
 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19:  ◊◊◊

De sista 4 varven i fm.

21.) 1 fm i 1:a fm, *3 fm om lm bågen, 1 fm i mitten av hjulet, 
 3 fm om lm-bågen, 1 fm i fm*.

 Upprepa *-* ytterligare x 16 (20). 
 Avsluta varvet med 1 sm i lm.   (128 (160) )
 Avsluta med 1 vlm.

22.) 1 fm i varje fm från föregående varv, avsluta varvet med 1 sm i lm.   (128 (160) )

 Upprepa varv 22 ytterligare 2ggr, så det totalt är 4 varv fm.

Väskan är klar till montering av diverse, foder (sida 18 - 19), dragkedja, remmar osv.

59 60

3. maskeledet

5. dst
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Foder till väska:

 1.  Lägg väskan på fodret och rita av omkretsen på väskan, med 
skräddarkrita eller t.ex. en blyertspenna. Klipp efter strecken – 
klipp två lika stycken, så du har två stycken/sidor, som är lika 
stora. OBS, om väskan skall ha en platt botten, skall det måttet 
läggas till på höjden.  

 2.  Sy ihop tre sidor med tråckelstygn. Har din väska ett botten-
stycke, ett ”platt” stycke i botten, skall det måttet läggas till på 
höjden av tyget, som klipps. Man kan med fördel vänta med 
att klippa den slutliga höjden på fodret, tills botten är gjord.

 3.  Bottenstycket görs på följande sätt; lägg det hopsydda fodret 
på ett bord (foto 61), drag de två hörnen utåt – nu uppstår där 
en ”yta” eller en ”trekant” i hörnen (foto 62). Det sys en söm 
tvärs över, det antal centimeter in från hörnet (på tyget) som 
man önskar att bottenstycket skall vara brett. När man har sytt 
båda hörnens trekant, har man sitt bottenstycke (foto 63). 

 4.  När man har sin botten, är det mycket lätt att ta hela tygstycket 
invändigt i väskan, låta tyget följa väskans höjd och klippa 
av tyget, där man vill att fodret skall sluta. Man kan eventuellt 
klippa så det räcker till ett litet omvik, det ger ett fint avslut runt 
om i väskan, som sys med osynliga stygn.   

Universella sömnadsinstruktioner för väska foder 
och ficka med dragkedja
Läs alltid igenom hela vägledningen, innan du börjar 
– den innehåller läckerhetersom är viktig för helhetsförståelsen.

63

61

62
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Ficka med dragkedja till väska:

 5.  En ficka görs av två lika stora tygstycken, som sys ihop på tre 
sidor.

 6.  Avigsidan på dragkedjan, sys på det ena styckets rätsida. Sen 
tar man det andra tygstycket och gör ett litet omvik – så de två 
styckena ligger med rätsidan mot varandra och är lika stora. 
Nu är fickan färdig.

Montering av fickan med dragkedja 
på väskans foder:

 7.  Placera fickan där du vill den skall sitta, använd knappnålar 
till att hålla den på plats och rita nu ett streck där du önskar 
att öppningen på dragkedjan skall vara. Man kan gott ha 
en kortare öppning än dragkedjans fulla längd, resten av 
dragkedjan kommer vara inne i fickan.

 8.  Klipp upp stycket, som är markerat som dragkedjans öppning. 
Det skall klippas ytterligare två små hack på ca en halv 
centimeter och en halv centimeter från var sida (i det öppna 
stycket som dragkedjan skall sitta i)  – detta för att få en fint 
isydd dragkedja.

 9.  De små ”hacken” pressas in på baksidan (foto 64).

10.  Lägg fickan, med dragkedjan uppåt, på undersidan av 
väskan, så att det passar med öppningen i tyget. Sy fast med 
efterstygn (foto 65 - 66).

Du har nu gjort fodret med en dragkedjeficka.
Sy fast fodret i väskan med osynliga stygn.

66

65

64



Alla våra väskor är med foder – fodret ger en 

speciell finish, en extravagant look och en läcker 

känsla av kvalitét. Där utöver har fodret även 

den goda egenskapen, att det hålla väskan i form.
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Brat at veta  
Go handmades collection är utvecklad och handgjord av
virkexperter - passionerade virkare som älskar sina hant-
verk.
  
Virknålens storlek & fasthet 
Wheel Stitch väskan ärvirkade i vad vi kallar, löst virkfast-
het, vilket passar bäst.
Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen
som en person som virkar med virknål 4,0 mm.
Vi har erfarit detta från det team av virkeskor som jobbar
med oss. Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer
beroende på vilken virkstil/hur man håller virknålen/
kunskap du har än att ha en viss storlek på virknålen.
Därför rekommenderar vi ett spann på 4,0 - 4,5 mm

I Go handmades  
stora kollekt ion av 

accesories för väskor, 
hittar du all t t ill väs-
kans finish – handtag, 
remmar, tyg, knappar 

osv

kvalitetsdesign i en unik stil


