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GALADRIEL PEITTO  
ungefärlig längd 160 cm,  

bredd 115 cm från spets till spets eller 90 cm på den 
smalaste delen 

ungefärlig vikt 1500 g  

Modellfilten består av 

 16 blomrutor i olika röda nyanser 

 8 blomrutor i olika blå nyanser och 

 8 blomrutor i olika lila nyanser,  

Totalt 32 blomrutor plus 6 halva rutor, ihopsättning, 
kant och dekorativa tofsar. 

Du har möjligheten att ändra storleken på filten genom 
att göra fler eller färre rutor eller genom att rotera 
rutorna 45 grader. Men notera att eventuella 
ändringar kan påverka rutantal och garnåtgång. 

 

 

INSTRUKTIONEN INNEHÅLLER 

 Allmän information om filten och materialet till 
den 

 Galadriel – bildbeskrivning till rutorna 

 Instruktion till de halva rutorna 

 Ihopsättning – skrivet mönster med diagram 

 Kant – skrivet mönster med diagram  

Det finns även, förutom bildbeskrivningen till rutorna, 
en kortare ”textbeskrivning” som är enklare att skriva 
ut.  

 

COPYRIGHT 
Jag, Sari Åström, äger alla rättigheter till hela detta 
mönster och instruktioner. Du får inte kopiera, ändra, 
dela vidare eller sälja detta mönster varken i delar 
eller i sin helhet. Användning i ett kommersiellt syfte 
utan min tillåtelse är förbjudet. Tack! 

VERKTYG 
Virknålar: Clover Amour 3,5 mm till rutorna och 3,0 
mm till ihopsättningen eller virknålar som passar till din 
virkning för att få rätt virkfasthet. Med en annan 
virkfasthet kommer du att behöva mer eller mindre 
garn än det som beräknats. 

Nål för att fästa trådändar. Blockningsmattor och 
rostfria metallnålar för att blocka den färdiga filten.  

 

MATERIAL 
Schachenmayr Merino extrafine 120 garn i 50 gr 
garnnystan: 

• 2 x tearose (136) 
• 2 x kardinal (140) 
• 1 x mint (167) 
• 1 x capri (168) 
• 1 x wisteria (145) 
• 1 x violet (147) 
• 4 x vihreää (174) 
• 21 x harmaata (198)  

Det är inte räknat med mycket extragarn i totala 
mängden garn. Var därför uppmärksam på 
virkfastheten, inte bara i början utan genom hela 
arbetet, så att du är säker på att du inte blir utan 
garn. Jag har även noterat att filten blir ganska tung. 
Om du virkar mindre maskor per cm än virkfastheten 
så finns en risk att filten sträcker sig och förlorar sin 
form.  

 
Material från Lentävä Lapanen: 
https://lentavalapanen.fi/ 
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