
Ullevi
Klockan 18.15 den 29:e maj 1958 invigdes Ullevi – ett bygge som 
verkligen var avancerat för sin tid. Gunnar Gren lade ett par 
timmar senare det första fotbollsmålet på arenan inför en publik 
bestående av svindlande  49 493 personer. Konstruktionen har 
under åren varit minst sagt svajande pga leran som arenan 
byggdes på, men efter att man stadgat upp det hela ända in i 
urberget så skall saken nu vara biff! Bruce Springsteen har 
väldigt många av de bästa publiksiffrorna, men i toppen tronar 
nu Håkan Hellströms båda konserter från 4:e och 5:e juni 2016: 
den 5/6 var det så ofattbart många i publiken som hela 70 144! 
Vi såg ett foto på stolarna och blev fångade av dess färger och 
form – något som passade helt perfekt till en virkad mössa 
baserad på stolpar i stolarnas färger. 

Material: fg #1 = Nepal 8783
fg #2 = Nepal 8911
fg #3 = Flora 19 + Brushed Alpaca Silk 06
fg #4 = Nepal 1101

Verktyg: 4,5mm
Masktäthet: 15st = 10 cm
Förkortningar: lm = luftmaska, sm = smygmaska, fm = fast maska, m = maska, st = stolpe, v = varv

Med färg #1 : 4 lm som sluts till en ring med en sm i första lm.

Varv 1: 1 lm, 6 fm runt ringen. Avsluta med en sm i första fm = 6 m 

Varv 2: 1 lm *1 fm i fm, 1 st runt hela ringen (som gjordes vid uppläggningen)*, upprepa * till * över alla 6 
fm, avsluta med 1 sm i första st = 12 m.

Varv 3: 1 lm *1 fm i fm, 1 st runt samma fm från förra v, 1 fm i st*, upprepa * till *, avsluta med1 sm i första 
fm av varvet = 18 m.

Varv 4: 1 lm * 3 fm (i fm, st och fm från förra v), 1 st runt den fm det senast virkades i)*, upprepa * till *, 
avsluta med 1 sm i första fm av varvet = 24 m.

Varv 5: 3 lm * 1 lm, hoppa över 1 m, 2 st i nästa m *, upprepa * till *, avsluta med 1 lm, 1 st i sista m, 1 sm i 
3:e lm. = 24 st och 12 lm. Vänd arbetet.

Varv 6: Byt till färg #2. 3 lm * hoppa över 2 m, 2 st i st som hoppades över på förra v (alla st virkas nu i 
föregående v), 2 lm*, upprepa * till *, avsluta med 2 st och en sm om luftmaskbågen. = 24 st och 24 lm. 
Vänd arbetet.
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Varv 7: Byt till färg # 3. 3 lm * hoppa över 2 m, 2 st, 2 lm *, upprepa * till *, 
avsluta med 2 st och en sm om luftmaskbågen. = 24 st och 24 lm. Vänd 
arbetet.

Varv 8: Byt till färg #1. Virka som varv 7.  = 24 st och 24 lm. Vänd arbetet.

Varv 9: Byt till färg # 2. 3 lm * hoppa över 2 m, 2 st i en st, 1 st, 2 lm *,  
upprepa * till *, avsluta med 2 st i en st, 1 st, 1 sm om luftmaskbågen = 36 
st och 24 lm. Vänd arbetet.

Varv 10: Byt till färg # 3. 4 lm * hoppa över 3 m, 2 st i en st, 1 st, 3 lm *,  
upprepa * till *, avsluta med 2 st i en st, 1 st, 1 sm om luftmaskbågen = 36 
st och 36 lm. Vänd arbetet.

Varv 11: Byt till färg # 1. 4 lm *hoppa över 3 m, 3 st, 3 lm*, upprepa * till *, 
avsluta med 3 st, 1 sm om lm-b. = 36 st och 36 lm. Vänd arbetet. 

Upprepa varv 11 ytterligare 20 gånger. Byt färg för varje gång.

Sista varvet: 1 lm, * 3 stolpar, 3 fm,*, upprepa * till * över hela varvet och avsluta med 1 sm i första fm.

Om man vill så avslutas mössan med att göra en vit kant längs med nederdelen av mössan. Vi har gjort det i  
vit Nepal med ett varv med ”kräftgång” (men man kan också göra ett varv med fasta maskor) för att få med 
den karaktäristiska överbyggnaden av Ullevi. 

Bild från: By Mangan02 (Own work) [CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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