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Bright Ruby Julgranskula 

 
Eftersom det ska bli en julgranskula kommer du behöva stärka den, så den kan hänga 
rund och fin i granen sedan. Instruktioner följer efter mönstret. 
 

Garn: Scheepjes Catona nr 115 (Röd) & nr 192 (Vinröd) från Favoritgarner. 

 

Virknål: 3,0 mm 

 

Förkortningar: 

 sm – smygmaska 

 lm – luftmaska 

 m – maska 

 fm – fast maska 

 st – stolpe 

 V – 1 stolpe, 1 luftmaska, 1 stolpe 
 

Övriga tillbehör: 

 Vattenballong eller vanlig ballong 

 Trälim 

 Sax 

 Synål 
  

https://favoritgarner.se/produkt/catona-50-gram-scheepjes/
https://favoritgarner.se/
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Obs! Varje varv avslutas med 1 sm i första m. 
 
Börja med färg 192, lägg upp 4 lm och slut till en ring med en sm i första lm. 
 
Varv 1: 3 lm (= 1 st) om ringen, 15 st till (16 st). 

 
 
Varv 2: 1 lm, 1 fm i varje m (16 fm). 

 
 
Varv 3: 3 lm *(= 1 st), 1 lm*, upprepa *-* sammanlagt 16 ggr (16 st, 16 lm). 
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Varv 4: 1 lm, *1 fm om lm, 5 st om nästa lm*, upprepa *-* sammanlagt 8 ggr (8 fm, 
40 st). 

 
 
Klipp av och fäst alla ändar. Byt till färg nr 115. 
Extra-varv (mellan varv 1 & 2): Hämta upp en ögla, virka sedan lösa sm i varje m 
runt om. 

   
 
Varv 5: Börja i valfri fm – 3 lm *(= 1 st), 1 lm, i tredje st virkas [1 st, 2 lm, 1 st], 1 lm*, 
upprepa *-* sammanlagt 8 ggr (24 st, 32 lm). 
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Varv 6: 1 lm, *1 fm i st, i V:t virkas [2 st, 1 lm, 2 st]*, upprepa *-* sammanlagt 8 ggr 
(8 fm, 8 lm, 32 st). 

 
 
Klipp av och fäst alla ändar.  
Nu påbörjar du andra halvan, där kommer varv 6 vara lite annorlunda – du kommer 
byta ut luftmaskan mot en fastmaska, som kommer virkas om luftmaskan i första 
halvan = ihopvirkning av de båda halvorna. 
 

 
 

Stärkning: 

 Stoppa in en ballong och blås upp den tills kulan är tillräckligt utsträckt, knyt 
ballongen. 

 Blanda trälim och vatten 50/50. 

 Dränk julgranskulan i blandningen. 

 Häng upp den och låt torka (och glöm inte att ha något under där den hänger då 
den kommer droppa endel). 

 När den torkat, gör hål på ballongen och tag ut resterna.  

 Knyt en bit garn som hänge. 
 
 


