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Ngaru Moana 

(Uttalas ‘Naaroo’ (som i kanga-roo) och betyder havsvåg på Maori. Tillägnas min vackra mormor/farmor 
som inspirerade mig till att plocka upp en virknål och “ge det ett försök” <3) 

 
 

Jag blev inspirerad av det vackra havet som omger våra båda öar här i Nya Zeeland. Mittenrutan 
representerar ett lugnt hav, där reliefmaskorna representerar norr, söder, öst och väst. När man följer 
designen utåt representerar de olika färgerna och popcornen hur stormigt vårt hav kan vara och hur de hårda 
vindarna kan piska upp det och skapa vågor och högvatten. Egendomligt nog, medan jag skriver detta 
befinner vi oss mitt i en cyklon som pucklar på vårt land. Katastrofläge har utlysts över både Nord- och 
Sydön – ganska ironiskt tycker jag :) 
 
Det här är mitt första publicerade mönster och jag är tacksam för att Laurene från CAL – Crochet Along har 
gett mig denna möjlighet, likaså för ett överväldigande stöd och uppmuntran från mer erfarna 
designkollegor. Jag skulle göra fel om jag inte skickade ett stort tack till er, för det tålamod och uppmuntran 
ni fantastiska testare gett; Claire, du är ett helgon!!:)  
 
Jag hoppas att du kommer att gilla att göra denna ruta, lika mycket som jag har gillat att designa den, och jag 
hoppas att du håller ögonen öppna för de andra designer som jag kommer släppa i framtiden. 
 
Tidigare har jag alltid dragit mig för att skriva mönster för att, nåja, jag var inte särskilt bra på det. Jag lärde 
mig en fantastisk metod av en vän och medkiwi (kiwi = nyzeeländare, övers anm) som kändes 100% rätt för 
mig. Det är kanske inte så här du är van att läsa mönster, men jag hoppas verkligen att det är lika tydligt för 
dig som det gjorde för mig. Tack Patrina – du har rockat och förändrat min virkvärld för alltid ;) <3 
 
Kia Ora!! 
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Här är några noteringar som hjälper dig att börja.  
 
Hur du börjar ett varv är upp till vad du själv önskar. 
Börja antingen med en stående maska eller luftmaskor, antalet luftmaskor beror på maskan. 1 lm för fm, 2 lm 
för hst, 3 lm för st, 4 lm för dst. Dessa startluftmaskor, ifall du använder dem, räknas som den första maskan 
förutom 1 lm. Den första m på varvet virkas i samma m som 1 lm, om den använts. 
Hur du avslutar dina varv är upp till dig, använd antingen en smygmaska eller en osynlig fog (”invisible 
join”). 
 
Alla varv börjar i hörnen, om inte annat sägs i mönstret.  
 
Hörnens luftmaskbågar räknas inte in i maskantalet. Maskantalet är per sida.  
 
Jag ger extra ”tips” där jag tror att du kan behöva/uppskatta lite extra hjälp, de är skrivna i blått.  
 
Grupper med maskor visas genom att använda ( ), extra information skrivs inom [ ]. 
 
 
Garn  =  medeltjockt; jag använde Stylecraft Special  
Virknål  =  5 mm 
 
Maskor 
lm – luftmaska  
lmb – luftmaskbåge  
fm – fast maska 
st – stolpe  
hst – halvstolpe  
Popcorn – 5 st   

Popcorn – 5 hst 
dst - dubbelstolpe (omslag på virknålen x 2) 
2 korsade st – korsade stolpar – hoppa över nästa m, st i nästa m, st i överhoppad m 
3 korsade st – korsade stolpar över 3 m – hoppa över 2 m, st i nästa m, arbeta framför, st i första 
överhoppade m, lämna den andra överhoppade m ovirkad  
RFst – reliefstolpe framifrån 
RFfm – relieffastmaska framifrån 
RFhst – reliefhalvstolpe framifrån 
RFdst – reliefdubbelstolpe framifrån  
RBst – reliefstolpe bakifrån  
RBfm – relieffastmaska bakifrån 
RBhst – reliefhalvstolpe bakifrån 
st i bmb – stolpe i bakre maskbågen 
2RFst tills – 2 reliefstolpar framifrån tillsammans  
 
Nyttiga länkar som visar en del av maskorna, av min favorityoutuber:  
 
Popcornmaska 
https://www.youtube.com/watch?v=NioTtlFvOUg&t=190s 
 
Reliefmaska framifrån 
https://www.youtube.com/watch?v=XPdr9H_DVpw 
 
2 tillsammans 
https://www.youtube.com/watch?v=8wz8qiVDZ8s 
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Beredd? Då börjar vi! 
 
 
 
 
Varv 1 - White 
Gör en magisk ring, 3 lm, 7 st i ringen, slut med en sm i toppen av 3 lm. 

Maskantal: (8 st) 

 

Varv 2 - White 
Sm i mellanrummet mellan 3 lm och första st,  3 lm, st i samma mellanrum, RFst runt nästa st , *2 st i nästa 

mellanrum, RFst runt nästa st* 7 gånger, slut med en sm i toppen av 3 lm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal: (8 RFst, 16 st) 

 

 

Varv 3 - Cloud Blue 
Börja i valfri RFst, 1 lm, *fm, hoppa över 2 m, (4 st, 2 lm, 4 st) i nästa m, hoppa över 2 m* 4 gånger, slut med 

en sm i första fm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal per sida: (8 st, fm, 2‐lmb) 
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Varv 4 - Denim 
Börja i valfri hörn‐lmb, 1 lm, *(2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörn‐lmb, 2 fm, hst, st, RFdst runt RFst i varv 2, hoppa över 

nästa m, st, hst, 2 fm* 4 gånger, slut med en sm i första fm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal per sida: (RFdst, 2 st, 2 hst, 8 fm, 2‐lmb)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Varv 5 - Royal 
Börja i valfri hörn‐lmb, 1 lm, (2 fm, 2 lm, 2 fm) i samma hörn‐lmb, 6 fm, RFhst runt RFdst i varv 4, 6 fm, *(2 

fm, 2 lm, 2 fm) i hörn‐lmb, 6 fm, RFhst runt RFdst i varv 4, 6 fm* 3 gånger, slut med en sm i toppen av första 

fm, fäst och klipp av garnet 

Maskantal per sida: (RFhst, 16 fm, 2-lmb) 
 

 
Varv 6 - Midnight 
Börja i valfri hörn‐lmb, 1 lm, (2 fm, 2 lm, 2 fm) i samma hörn‐lmb, 8 fm, RFhst runt RFhst i varv 5, 8 fm, *(2 

fm, 2 lm, 2 fm) i hörn‐lmb, 8 fm, RFhst runt RFhst i varv 5, 8 fm* 3 gånger, slut med en sm i toppen av första 

fm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal per sida:  (RFhst, 20 fm, 2‐lmb) 
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Varv 7 - Cloud Blue 
Detta varv har hörnen markerats av en ensam st i lmb på varv 6 som en hörnm. 
Börja i valfri hörn‐lmb, 5 lm (räknas som st och 2 lm), hoppa över m, st, 8 RBst, RFst runt RFhst i varv 6, 

8 RBst, st, 2 lm, hoppa över m, *st i hörn‐lmb, 2 lm, hoppa över m, st, 8 RBst, RFst runt RFhst i varv 6,  

8 RBst, st, 2 lm, hoppa över m* 3 gånger, slut med en sm i toppen av 3 lm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal per sida: (RFst, 16 RBst, 2 st, 2 2‐lmb) 

 

Varv 8:  White 
Hörnm i detta varv är den RFhst som görs runt hörnst i varv 7.  

Börja i valfri 2‐lmb före ett hörns st i varv 7, 1 lm, *fm i 2‐lmb, RFhst runt hörnst i varv 7, fm i 2‐lmb,  

dst‐popcorn i överhoppad m i varv 6 (arbeta framför 2‐lm), (RFhst, 8 fm) två gånger, RFhst, dst‐popcorn i 

överhoppad m i varv 6* 4 gånger, slut med sm i första fm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal per sida: (2 dst‐popcorn, 4 RFhst, 18 fm) 

 

 
 

 
Varv 9: Denim 
Börja i valfritt hörns RFhst, 3 lm, (2 st, 2 lm, 3 st) i samma m, hoppa över 2 m, (fm, hoppa över 2 m, (3 st, 1 

lm, 3 st) i nästa m, hoppa över 2 m) 3 gånger, fm, *(3 st, 2 lm, 3 st) i samma m, hoppa över 2 m, (fm, hoppa 

över 2 m, (3 st, 1 lm, 3 st) i nästa m, hoppa över 2 m) 3 gånger, fm, hoppa över 2 m* 3 gånger, slut med sm i 

toppen av 3 lm, fäst och klipp av garnet.  

Maskantal per sida: (24 st, 4 fm, 3 1-lmb, 2-lmb) 
 
Varv 10: Midnight 
Börja i valfri hörn‐lmb, 1 lm, *(fm, 2 lm, fm) i hörn‐lmb, (RBfm, RBhst, 3 RBst, RBhst, RBfm, fm i lmb) 3 

gånger, RBfm, RBhst, 3 RBst, RBhst, RBfm* 4 gånger, slut med en sm i första fm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal per sida: (12 RBst, 8 RBhst, 8 RBfm, 5 fm, 2‐lmb) 
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Varv 11:  Royal 
Börja i valfri hörn‐lmb, 3 lm, (st, 2 lm, 2 st) i samma hörn‐lmb, hoppa över m, st, 2 korsade st, 3 st, (3 

korsade st, 5dc) två gånger, 3 korsade st, 3 st, 2 korsade st, st, hoppa över m, *(2 st, 2 lm, 2 st) i samma 

hörn‐lmb, hoppa över m, st, 2 korsade st, 3 st, (3 korsade st, 5 st) två gånger, 3 korsade st, 3 st, 2 korsade 

st, st, hoppa över m* 3 gånger, slut med sm i toppen av 3 lm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal per sida: (22 st, 2 x 2 korsade st, 3 x 3 korsade st, 2‐lmb) 
 
 
Varv 12:  Cloud Blue 

Börja i valfri hörn‐lmb, 3 lm, (st, 2 lm, 2 st) i samma hörn‐lmb, *hoppa över 2 m, st, 2 RFst, 3 st, (2 RFst, 5 st) 

två gånger, 2 RFst, 3 st, 2 RFst, st, hoppa över 2 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i samma hörn‐lmb* 4 gånger förutom (2 

st, 2 lm, 2 st) i sista repetitionen, slut med sm i toppen av 3 lm, fäst och klipp av garnet.  

Maskantal per sida: (10 RFst, 22 st, 2‐lmb) 

 
Varv 13: White 
Börja i valfri hörn‐lmb, 3 lm, (st, 2 lm, 2 st) i samma hörn‐lmb, *2 st, dst i andra överhoppade m i varv 11, 1 

lm, dst i samma m, hoppa över 1 m, 2RFst tills över nästa 2 RFst, 3 st, (2RFst tills över nästa 2 RFst, 5 st) två 

gånger, 2RFst tills över nästa 2 RFst, 3 st, 2RFst tills över nästa 2 RFst, hoppa över 1 m, dst i första 

överhoppade m i varv 11, 1 lm, dst i samma m, 2 st, *(2 st, 2 lm, 2 st) i samma hörn‐lmb* 4 gånger förutom 

(2 st, 2 lm, 2 st) i sista repetitionen, slut med sm i toppen av 3 lm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal per sida: (5 2RFst tills, 4 dst, 24 st, 2 1‐lmb, 2‐lmb) 
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Varv 14: Denim 
Börja i valfri hörn‐lmb, 3 lm, (st, 2 lm, 2 st) i samma hörn‐lmb, *hoppa över 1 m, 3 st, hoppa över 1 m, dst‐

popcorn i överhoppad m i varv 12 mellan dst i varv 13, hoppa över m, RFfm runt 2RFst tills, hoppa över 1 m, 

6 st i nästa m, hoppa över 1 m, RFfm runt 2RFst tills, (hoppa över 2 m, 6 st i nästa m, hoppa över 2 m, RFfm 

runt 2RFst tills) två gånger, hoppa över 1 m, 6 st i nästa m, hoppa över 1 m, RFfm runt 2RFst tills, hoppa 

över 1 m, dst‐popcorn i överhoppad m i varv 12 mellan dst i varv 13, hoppa över 1 m, 3 st, hoppa över 1 m, 

*(2 st, 2 lm, 2 st) i samma hörn‐lmb*, 4 gånger förutom (2 st, 2 lm, 2 st) i sista repetitionen, slut med sm i 

toppen av 3 lm, fäst och klipp av garnet. 

Maskantal per sida: (2 dst‐popcorn, 5 RFfm, 34 st, 2‐lmb) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varv 15: Midnight 
Börja i valfri hörn‐lmb, 1 lm, *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i hörn‐lmb, hoppa över 1 m, 3 hst, hst‐popcorn, RFhst runt 

popcorn, (hst‐popcorn, hoppa över 1 m, 4 fm, hoppa över 1 m) 4 gånger, hst‐popcorn, RFhst runt popcorn, 

hst‐popcorn, 3 hst, hoppa över 1 m* 4 gånger, slut med sm i första hst, fäst och klipp av garnet.  

Notera – förutom den första och sista popcornet, alla andra virkas i RFfm 

Maskantal per sida: (2 RFhst, 7 hst‐popcorn, 10 hst, 16 fm, 2‐lmb) 
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Varv 16: White 
Börja i valfri hörn‐lmb, 1 lm, *(2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörn‐lmb, 35 fm* 4 gånger, slut med sm i första fm, fäst 

och klipp av garnet och väv in alla ändar.  

Maskantal per sida: (39 fm, 2-lmb) 
 
 
 

Grattis, du har nu gjort klart Ngaru Moana! Om du väljer att visa ditt fantastiska 
arbete, var vänlig använd #ngarumoana, jag vill verkligen dela din glädje!  
 
 


