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Virkade muddar från Klövsjö 

 

 

Muddarna och mönstret är framtagna efter original inlånade av Jöns Fahlén, 

Klövsjö. Jöns fick muddarna av sin mor Ida som i sin tur hade fått dem av sin mor. 

Garnet som muddarna är virkade av kan ha varit en marknadsvara. 

Dessa muddar användes av en forbonde när han var ute på resor och skulle vara 

extra fin. Muddarna hade den funktionen att när handskar och vantar blev 

moderiktigt kortare behövde man vid kallt väder något som värmde handleden och 

stoppade vinden att dra upp i tröj- eller pälsärmen. Då använde man muddar som 

också kallas pulsvärmare. 

Muddarna är virkade med fasta maskor och har en kavelfrans som skall sticka ut 

vid ärmlinningen. 

Mönstret är framtaget av Berit Påhlsson samt Ingela Fredell,  

Hemslöjdskonsulent i Jämtlands Län.  
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VIRKADE MUDDAR FRÅN KLÖVSJÖ 

Storlek  Dam 

Material  I mudden Rauma Babygarn eller annat garn med 175 

meter/50 g. Garnet i originalmudden är som på bilden 

virkad i flamfärgat garn med rött och svart, men man kan 

såklart även virka mudden enfärgad.  

Virknål 1,25 mm 

 

VIRKINSTRUKTIONER 

Lägg upp 47 luftmaskor med virknål 1,25 mm. Virka 72 varv, fram och tillbaka, 11 

cm x 16 –18 cm, med fasta maskor med nedtag i bakre maskbågen, avsluta varje 

varv med en extra luftmaska. Virka sedan ihop uppläggningsvarvet och sista varvet 

till en tub.  

KAVELFRANS 

Material   Istra Rauma Kamgarn, eller motsvarande 4-trådigt garn  

   med ca 105 meter/50 g. Garnet till fransarna på bilden är 

   specialinfärgat. Färgerna är blå, rosa, röd och gul.  

Knyppelgarn 35-40/3 

                 Trästicka 1,5 cm bred 

 

Två trådar av knyppelgarn, ca 150 cm långa, viks dubbla till öglor. Öglorna knyts 

ihop med två trådar av det svarta ullgarnet. 

 

Två personer hjälps åt. En person håller trästickan och lägger ullgarnet runt den.  

Den andra håller en lintrådsögla i varje hand och drar den ena öglan genom den 

andra mellan varje omslag av ullgarnet. 

 

 

 

 

 



 

 
Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslöjdskonsulenter. 

 

 

 

För ihop händerna och tag den vänstra öglan med höger pekfinger och dra igenom. 

Spänn lingarnet utåt, då blir ullgarnet fast bundet. Fortsätt på samma sätt att lägga 

ullgarnet runt trästickan och binda samman med lingarnet genom att dra den ena 

öglan genom den andra. 

 

⊗ = en knut i kavelfransen 

⊗⊗⊗⊗    ⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗    ⊗⊗⊗⊗    ⊗⊗    ⊗⊗⊗    ⊗⊗ 

 Blå             Rosa + Röd             Blå         R+R   Gul     R+R 

→ upprepas fyra gånger på varje fransrad 

 

På varje mudd skall det vara två fransrader. De sys fast på yttersta kanten av 

muddarna för att det skall bli en tät frans. Färgerna skall följas åt när du syr fast 

fransarna intill varandra. Sy fast fransraderna med knyppeltråd. 

 

 

 

 

 

 

 


