
Löpare, Catania 
 
 
Catania finns ju i många färger, och eftersom man själv kan välja färg, storlek, antal 
ränder och hur ränderna kombineras så blir antalet kombinationer oändliga. Jag har 
gjort flera löpare och dukar med Catania i olika färger och olika storlekar, men här 
beskriver jag hur jag har gjort med just den här löparen. 
 
Garn 
Catania, två trådar 
 
Virknål 
3,5 mm 
 
Mått 
Ca 105 x 45 cm 
 
Färger och garnåtgång 
Forest (nr 244): Ca 270 g (6 nystan) 
Kiwi (nr 212): Ca 220 g (5 nystan) 
Linen (nr 248): Ca 180 g (4 nystan) 
Taupe (nr 254): Ca 110 g (3 nystan) 
 
Beskrivning 
 
o Lägg upp 200 luftmaskor med virknål 3,5. 
o Virka halvstolpar med färger enligt mönstret på nästa sida. 
o När samma färg återkommer efter några varv, låt tråden vara kvar, så minskar 

antalet trådar att fästa … 
 
När löparen är klar, fäst alla trådar och virka en kant med 2 varv fasta maskor: 
1 varv Linen (248) och 1 varv Kiwi (212). 
På första varvet virkade jag en fast maska i varje maska i över- och underkant 
(långsidorna) och 1 maska i varje halvstolpe i sidorna (kortsidorna). Genom att virka 
en fast maska i varje halvstolpe dras löparen ihop lite i kanten vilket är bra, eftersom 
den har en tendens att bli lite vidare i sidorna med tanke på alla fästa trådar. 
 
Jag brukar spänna ut mina löpare, blöta dem och låta dem torka, för att få en lite 
snyggare form, och avslutar sedan med att stryka dem försiktigt enligt anvisningarna 
på banderollen. 
 
 
 
 
  



Mönster 
 
 2 varv Taupe (nr 254) 
 4 varv Linen (nr 248) 
 4 varv Forest (nr 244) 
 4 varv Kiwi (nr 212) (Låt Forest vara kvar, dvs. klipp inte av den) 
 4 varv Forest (nr 244) 
 2 varv Linen (nr 248) 
 2 varv Taupe (nr 254) (Låt Linen vara kvar, dvs. klipp inte av den) 
 2 varv Linen (nr 248) 
 4 varv Kiwi (nr 212) 
 4 varv Forest (nr 244) (Låt Kiwi vara kvar, dvs. klipp inte av den) 
 2 varv Kiwi (nr 212) 
 2 varv Taupe (nr 254) (MITTEN) (Låt Kiwi vara kvar, dvs. klipp inte av den) 
 2 varv Kiwi (nr 212) 
 4 varv Forest (nr 244) (Låt Kiwi vara kvar, dvs. klipp inte av den) 
 4 varv Kiwi (nr 212) 
 2 varv Linen (nr 248) 
 2 varv Taupe (nr 254) (Låt Linen vara kvar, dvs. klipp inte av den) 
 2 varv Linen (nr 248) 
 4 varv Forest (nr 244) 
 4 varv Kiwi (nr 212) (Låt Forest vara kvar, dvs. klipp inte av den) 
 4 varv Forest (nr 244) 
 4 varv Linen (nr 248) 
 2 varv Taupe (nr 254) 

 

 


