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Jag inspirerades av Sergels torg när jag skapade det här mönstret. En omysig och omänsklig plats 

sprungen ur 1960-talets febrila rivningsvåg. Det är sällan man tänker på den sjukt snygga 

plattsättningen när man småspringer över torget, ivrig att komma därifrån så fort som möjligt. 

 

 

 

MATERIAL 
• 3mm virknål 

• Scheepjes Catona eller liknande 

merceriserat bomullsgarn: 

o Ett nystan basfärg (BF): den mörkaste 

färgen som kommer att dominera 

o Ett nystan vardera av 4 kontrastfärger 

(KF1-KF4): ljusare färger som alla 

kontrasterar mot basfärgen. Det går 

också bra att använda bara en 

kontrastfärg. Då behöver du bara ett 

nystan av varje färg. 

• En bit bomullstyg till foder, ca 35 x 35 cm 

• En ca 30 cm lång (ej delbar) dragkedja 

• Synål och tråd som matchar basfärgen. 

Symaskin kan man använda om man vill 

men det går lika bra att sy för hand. 

 

FÖRKORTNINGAR 
BF ........................................ basfärg 

KF ........................................ kontrastfärg 

m ......................................... maska 

lm ........................................ luftmaska 

fm........................................ fastmaska 

sm ....................................... smygmaska 

bmb .................................... bakre maskbågen 
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Grundvarv 1: 
Basfärg (BF) 
 

57 lm, vänd, fm i 2:a lm från nålen och i resterande lm, vänd. (56 fm) 
 

Grundvarv 2: 
Basfärg (BF) 
 

Med BF: lm (räknas ej som m), fm i varje m, vänd. (56 fm) 
 

Grundvarv 3: 
Basfärg (BF) 
 

Nu har du en liten remsa som vi ska virka runt: 1lm (räknas ej som m), fm i nästa 56 m, vänd 

inte utan fortsätt runt remsan: 4 fm i kortsidan av remsan, fm i varje lm längs remsans andra 

långsida, 4 fm i andra kortsidan av remsan, slut varvet med sm i första fm (sm räknas heller 

inte som m). Nu ska du ha totalt 120 fm runt om remsan. 

 

OM FLERFÄRGSVIRKNING 
 
Från och med nu vänder vi aldrig arbetet utan virkar runt i varv. Vi kommer genomgående 

virka med två färger i taget, och hela tiden med nedtag i bakre maskbågen (bmb) i en teknik 

som kanske är mest känd från sydafrikanska Mochila-väskor, men också förekommer i bl.a. 

traditionell norsk och svensk virkning, och kallas tapestry crochet på engelska. (Tapestry = 

gobeläng, tapisseri.) Flerfärgsvirkning, kort och gott. Man virkar fm i bakre maskbågen med 

den ena färgen och låter den andra löpa med genom att virka in den – gömma den – i 

maskorna. På så sätt blir avigsidan nästan lika prydlig som rätsidan och man får ett något 

tjockare, styvare och tåligare resultat. Färgbyte sker som vanligt, vid sista garnomslaget i 

maskan innan färgbytet. Klipp aldrig basfärgen, den löper med hela vägen.  

 

OCH LITE OM FÄRGER… 
 
Min ursprungstanke med Sergelväskan var att man ska använda 5 färger: basfärgen (BF) som 

är den mörkaste, samt 4 andra färger som jag kallar för kontrastfärger (KF). Det kan vara 4 

ljusare nyanser av basfärgen eller helt olika färger. Man kan också som sagt virka med bara 

två färger, t.ex. svart och vitt. Helt upp till dig! 

 

Varför ska man virka i bakre maskbågen? 
 
Det är egentligen inget måste att göra nedtag i bakre maskbågen, men gör man det så vrider 

sig inte mönstret åt ena hållet som det annars gör när man virkar i båda maskbågarna. 
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Mönstret blir rakare alltså. Dessutom tycker jag personligen att tråden som löper med ”lyser 

igenom” mindre när man virkar i bakre maskbågen. 

 

Färgvarv 1: 
Basfärg (BF) & kontrastfärg 1 (KF1) 
 

Ta fram kontrastfärg 1 (KF1). Dra åt sm ordentligt så att den knappt syns. Byt färg: lm med 

KF1 (räknas ej som m), lägg basfärgstråden (BF) ovanpå första m och gör nedtag i bmb på 

första m (=maskan du gjorde sm i), (nålen går under bmb och under BF-tråden), omslag med 

KF1, dra igenom m, omslag och dra igenom 2 öglor på nålen, över BF-tråden. Första fm 

virkad: du ska nu ha gömt BF-tråden inuti den första fm.  

 

TIPS! Sätt en markör i varvets första fm för att lättare se var du ska göra sm sedan! Det ena 

garnet virkas på så sätt in i fm hela tiden. Låter det obegripligt? De här bilderna hjälper 

förhoppningsvis:  

 

 

Här finns även en video-tutorial (inte min, men det är samma teknik som demonstreras): 

https://youtu.be/NqDHHR5ZQfw  
 

Virka ytterligare 2 fm med KF1, byt till BF vid sista garnomslaget i den 3:e fm med KF1, byt 

plats på garntrådarna så att du gömmer/virkar in KF1 när du drar BF genom öglorna på nålen.  

 

Nu ska du ha virkat 3 fm med KF1 och ha BF på nålen. Virka en fm med BF: nedtag i nästa m – 

under bmb och KF1-tråden – omslag med BF, dra igenom m, byt plats på trådarna, omslag 

med KF1, dra igenom öglorna på nålen.  

 

Nu ska du ha virkat 3 fm i KF1, 1 fm i BF, och ha KF1 på nålen. Inga lösa trådar ska synas på 

baksidan av arbetet.  

 

https://youtu.be/NqDHHR5ZQfw
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Fortsätt på det här sättet att virka fm växelvis med BF och KF1 genom att följa diagrammet. 

Varje ruta representerar en fm och man läser diagrammet från höger till vänster. (Du har nu 

alltså kommit till maska 4 på varv 1 i diagrammet.) 

 

Mönsterrapporten är alltså 8 maskor på längden x 8 varv på höjden; diagrammet visar två 

rapporter på längden och en på höjden. Eftersom vi har 120 maskor på ett varv så kommer vi 

att virka mönsterrapporten 15 gånger per varv.  

 

Detta första färgvarv ska du alltså virka: 3 fm med KF1, *1 fm med BF, 7 fm med KF1, 

repetera från * varvet ut, slut varvet med sm i båda maskbågarna på första m (där du har satt 

markören) 

 

Obs. att enda gången du gör nedtag i båda mb är när du gör sm för att sluta varvet! Vänd 

inte. Du kan behöva dra lite i tråden som virkas in då och då, så att den inte sticker ut mellan 

maskorna. Dra inte för hårt bara, då veckar sig arbetet. 

 

Hur får jag slutet & början på varven att se snygga ut? 
 

När du har virkat klart ett varv måste du sluta (avsluta) det innan du börjar på nästa. Det gör 

du genom att virka en smygmaska i båda maskbågarna i varvets första maska. Sedan börjar 

du nästa varv med en lm och en fm (obs. att varken sm eller lm räknas som m).  

 

Var noga med att första fm hamnar i varvets första maska (alltså samma maska som du just 

gjorde en smygmaska i). Vilken färg du använder för smygmaskan beror på var i diagrammet 

du befinner dig – befinner du dig precis i en skarv och är osäker så testa dig fram vad som ser 

bäst ut!  

 

Ett annat knep för att få det snyggt är att dra åt smygmaskan rejält så att den knappt syns 

innan du fortsätter på nästa varv. 
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Färgvarv 2: 
Basfärg (BF) & kontrastfärg 1 (KF1) 
 

Med KF1, lm (räknas ej som m), 3 fm med KF1, *1 fm med BF, 7 fm med KF1, repetera från * varvet 
ut, slut varvet med sm i båda maskbågarna på första m och dra åt. 
 

Färgvarv 3-8: 
Basfärg (BF) & kontrastfärg 1 (KF1) 
 

Fortsätt så här, följ diagrammet till och med varv 8, slut med sm i båda maskbågarna på första m, 
klipp KF1 men inte BF – den hänger som sagt med hela vägen! 
 

Färgvarv 9-16: 
Basfärg (BF) & kontrastfärg 2 (KF2) 
 

Du avslutade varv 8 med att virka en sm med KF1 i första m (i BF). Byt nu färg genom att göra en lm 
med KF2 (räknas ej som m). Lägg BF-tråden över maskorna i förra varvet och virka *7 fm med KF2, 1 
fm med BF, repetera från * varvet ut, slut med sm i första m. Fortsätt så, enligt detta diagram:  
Du avslutar alltså del 2 och varv 16 med en sm i BF. 
 

 

Färgvarv 17-24: 
Basfärg (BF) & kontrastfärg 3 (KF3) 
 

Du avslutade varv 16 med att virka en sm med BF i första m (även den i BF). Byt nu färg 

genom att göra en lm med KF2 (räknas ej som m). Lägg BF-tråden över maskorna i förra 

varvet och virka 3 fm med KF3, *1 fm med BF, 7 fm med KF3, repetera från * varvet ut, slut 

med sm i första m. Fortsätt så – nedan förljer diagram fram till varv 24: 
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Färgvarv 25-32: 
Basfärg (BF) & kontrastfärg 4 (KF4) 
 

Du avslutade varv 24 med en sm med KF3 i första m. Byt färg genom att göra en lm med KF4 

(räknas ej som m). Virka *7 fm med KF4, 1 fm med BF, repetera från * varvet ut, slut med sm i 

första m. Fortsätt så – här kommer sista diagrammet: 
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Avslutningsvarv 1:  
Basfärg (BF) 
 

Klipp och fäst KF4, fortsätt med BF: lm (räknas ej som m), fm i varje m varvet runt, sm i första 

m. Nedtag i båda maskbågarna detta varvet! 

 

Valfritt: väskrem 
Basfärg (BF) 
 

Nu blev det väldigt svårt att inte avslöja vad det är vi skapar för något! Sergel är tänkt som en 

liten kuvertväska, men den lämpar sig även bra som fodral till virknålar, stickor eller pennor. 

Har du tänkt använda den som kuvertväska kräver den en liten rem, så att den kan hänga 

säkert runt handleden medan du håller vinglaset i ena handen och hälsar med den andra i 

festminglet! 

 

Fäst garnet (basfärgen) i den första av de fyra ”kantmaskorna” i ena änden av väskan. Virka så 

många lm som du vill ha remmen lång, fäst med en sm i den fjärde av väskans fyra 

kantmaskor så att lm-kedjan (blivande väskremmen) sitter fast i väskan i båda ändar, vänd, 

virka en fm i varje lm, fäst med en sm i den andra kantmaskan på väskan, vänd, fm i varje fm, 

fäst med sm i väskans tredje kantmaska. Klipp garnet och fäst! 

 

Avslutningsvarv 2: 
Basfärg (BF)  
 

Vi avslutar med ett varv kräftmaskor runt väskkanten. Som namnet antyder innebär det att 

man virkar vanliga fm i båda maskbågarna – fast baklänges, från vänster till höger. Nedtag 

görs i maskan närmast till höger om nålen (för högerhänta). Om du har gjort en väskrem så 

börjar du i maskan precis till höger om remmen. Här finns en bra video tutorial för 

kräftmaskor: https://youtu.be/9TW0dBKoFck När man har virkat runt hela varvet baklänges 

så virka inte en smygmaska som du brukar för att sluta varvet, utan klipp garnet och sy 

istället änden genom första kräftmaskan för att sluta varvet. Har du en väskrem så slutar du 

när du når den. 

 

Foder & dragkedja 
 
Nu är det dags att ta fram tyg och dragkedja, knappnålar, samt synål och en tråd som 

matchar basfärgen i väskan. Steg 2 och 3 nedan går snabbast att sy på maskin (men går lika 

bra att göra för hand); steg 4 måste du sy för hand.  

 

1. Klipp till tyget så att det är lika brett som väskan, och dubbelt så långt som väskan är hög, 

plus någon cm sömsmån på sidorna. Det behöver inte vara superexakt. Min tygbit mäter 26 

cm x 30 cm för att passa min väska som blev 24 cm x 15 cm. (På höjden behövs ingen 

sömsmån eftersom vi vill att foder och dragkedja ska sluta nedanför kräftmaske-kanten på 

väskan.) Om du syr på maskin, zick-zacka nu runt hela tygbiten. 

https://youtu.be/9TW0dBKoFck
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2. Nåla och sy fast dragkedjan: med rätsidan upp på både tyg & dragkedja, nåla fast 

dragkedjan mot ena kortsidan av tyget som på bilden: 

 

 

 

Vik tygbiten dubbel med rätsidorna mot varandra och nåla fast den andra kortsidan mot 

andra sidan av dragkedjan. Det är alltså tygets rätsida som sitter mot dragkedjans avigsida. 

Så här: 

 

 

 

Det gör inget om dragkedjan är lite för lång – vi gömmer det som blir över mellan fodret och 

väskan sedan. Är den mycket för lång kan du klippa av en bit om du vill. 

 

Nu syr vi fast dragkedjan i tyget. Om du syr för hand, sy först med kaststygn runt kanten på 

tyget och dragkedjan, sedan syr du igen med förstygn (se bild nedan: upp och ner igenom 

tyglagren) längs med kastsömmen, för att de två lagren ska sitta stadigt ihop.  

 

På maskin syr du ihop lagren med en raksöm. Här kan du behöva använda en speciell blixtlås-

fot så att du kommer åt att sy tillräckligt nära själva blixtlåset.  

Nåla fast dragkedjan så att början är i linje med tygkanten och eventuellt ”överflöd” sticker ut till 
höger. 



Sergelväskan 
Hookedbyanna.com 

crochet@hookedbyanna.com 9 © Anna Erlandsson 2017 

 

 

3. Sy ihop sidorna: sy kaststygn och förstygn längs med båda kortsidorna, eller raksöm på 

maskin. Börja uppifrån där dragkedjan sitter – så nära dragkedjan du kommer åt – och sy 

neråt mot botten. 

 

4. Sy fast fodret i väskan: stoppa ner fodret med blixtlåset i väskan så att rätsidan på tyget 

syns inne i väskan. Nu petar du ner eventuellt överflödigt blixtlås mellan fodret och väskan. 

Blir det för bylsigt eller bökigt så klipp av en bit! 

 

Lägg dragkedja och foder tillrätta som du vill ha det i väskan. Blixtlåset ska sitta en aning 

nedanför kräftmaskorna. Nåla gärna fast innan du syr. 

 

Sy nu med förstygn genom dragkedjans tyg och väskan. Här 

är det viktigt att tråden har samma färg som basfärgs-

garnet, eftersom förstygnen annars kommer att synas på 

utsidan av väskan. (Är dragkedjan i en annan färg än 

basfärgsgarnet så kommer stygnen synas lite på insidan, 

men det gör ju inte så mycket...) 

Sy kaststygn (man ”kastar” tråden runt 
kanten) 

Kastsömmen från 
andra sidan 

Kaststygn & förstygn. 
Som synes behöver det 
inte vara snyggt! 

Såhär syr man förstygn: upp & ner 
igenom tyget eller tygen om det 
är flera lager. 

Sy ihop sidorna (steg 3): börja uppe vid 
dragkedjan. 



Sergelväskan 
Hookedbyanna.com 

crochet@hookedbyanna.com 10 © Anna Erlandsson 2017 

 

Fäst eventuella lösa trådar och… ta-daaa! Så var den klar! Din alldeles egna Sergelväska!  

 

Jag tjänar inga pengar på att knåpa ihop mina mönster, men jag skulle jättegärna vilja se 

Sergelväskorna ni har virkat! Dela gärna på Ravelry och sociala medier och tagga med 

#SergelClutch eller #Sergelväskan så att jag får se!  

 

Sy med förstygn in och ut genom dragkedjan (inte fodertyget) och den 
virkade väskan, hela vägen runt väskan.  


