
Anna-Erika Kjellrén 
 

Projektplan för Anna-Erikas virktips, http://virktips.wordpress.com/ 
 
Syfte 
Syftet är att genom bloggen via bilder, länkar, instruktioner och filmsnuttar mm för att hjälpa alla 
virkintresserade med olika tips och trix.  
 
Mål 
Målet är att bygga upp en blogg där jag delar med mig av min virkkunskap. Bloggen kommer att 
fyllas utifrån frågor jag har fått och kommer att få i framtiden. Sedan hänvisar jag till dit istället 
för att svara varje person individuellt. Jag kommer även att länka till andra användbara sidor med 
virktips. Bloggen kommer aldrig att bli klar utan fylls på allt eftersom. Stommen ska dock vara 
klar inom 1 månad och förhoppningen är att bloggen får 100 besökare per dag. Min önskan är att 
den ska minska mängden frågor jag får, mest via eposten.  
Jag kommer även att använda bloggen på Stickkontaktens träffar. Det är en grupp 
handarbetsintresserade som träffas en gång per månad, nybörjare som proffs.  
   
Målgrupp 
Denna sida är till för alla som vill lära sig mer om virkning. Den kan användas av skolor, 
förslagsvis till slöjden från mellanstadiet och uppåt, andra studieverksamheter och även 
privatpersoner.  
 
Storyboard 
 
Gemensamt för alla sidor: 

• Bloggverktyget: wordpress 
• Tema: Twenty Twelve. Där är typsnitt, storlek på rubrik/text, länkfärg, bakgrundsfärg på 

sidorna förbestämt i temat. Längst ner på bloggen står det vilket tema som används och 
namnet på bloggverktyget. 

• Länkar till alla sidor (1:1, 2:1, 2:2, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 och 7:1) finns ovanför sidhuvudet 
• Bakgrund: svart, färg #000000 
• Sidhuvud: storlek 960x250 pixlar. Gjord i ett bildredigeringsprogram 

Färg: svart #000000, orange #e87717, blå #0193de 
Typsnitt: Anna-Erikas: Holstein Virktips: Chiller 
Bild: 440x250 pixlar  

• Bilder bör inte vara större 600pixlar och 30kb stora 
Kant 8p bred, färg: #acaeb0, text i bild: ©http://aehandmade.com i typsnitt Kristen ITC, 
storlek 18, färg vit 

• Alla länkar öppnas i nytt fönster 
• Gillaikon till facebook, delaikon till twitter, facebook och pinterest 
• Följikon. Få meddelande om nya inlägg via epost.  

 
 
Bloggens sidor: 
1:1 Startsidan 

• Välkomsttext med en kort förklaring vad bloggen innehåller 
• Texten är centrerad 
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• Statisk sida 
• Information om när nästa Stickkontakt är. 
• Uppdateras när någon sida har fått nytt innehåll 
• Bild placeras till höger 
• Bildens titel: ”stickkontakt.jpg” 
• Länk till hemsida: http://aehandmade.com/  
• Webbansvarig: namn och epostadress 
• Sökruta  

 
2:1 Kontaktsidan 

• Presentation av webbansvarig 
• Texten är vänsterställd 
• Bild på webbansvarig placeras till höger 
• Bildens namn: ”Anna-Erika_Kjellren.jpg” 
• Kontaktuppgifter/epostadress 
• Information om upphovsrätt med länk till Creative commons 
• Länk till hemsida: http://aehandmade.com/  
• Webbansvarig: namn och epostadress 
• Sökruta  

 
2:2 Projektplan 

• Bifogas som en pdf 
• Webbansvarig: namn och epostadress 
• Sökruta  

 
3:1 Virkinstruktioner 

• Instruktioner till olika virktips genom bild, film och text beroende på vad passar bäst 
• Filmer läggs upp på youtube och länkas till sidan 
• Bild placeras centrerat 
• Texten är vänsterställd 
• Bildens namn: ”jamna_kanter.jpg” ”fargbyte2.jpg” 

”varvmaskor1.jpg” ”fargbyte3.jpg” 
”fargbyte1.jpg” 

• Kommentarsfält 
 
4:1 Virkordlista 

• Förklaring vad olika virkförkortningar betyder 
• Texten är vänsterställd 
• Bild placeras till höger 
• Bildens namn: ”monster.jpg” 
• Kommentarsfält 

 
5:1 Virktermer sv/eng 

• Översättning på engelska och amerikanska virktermer 
• Texten är vänsterställd 
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• Översättningstabell för virknålar 
• Bild placeras till höger 
• Bildens namn: ”virknål övers.jpg” 
• Kommentarsfält 

 
6:1 Tovning 

• Instruktioner hur man tovar virkat i tvättmaskin 
• Länk till information om flytande latex 

- http://aehandmade.com/flytande-latex/ 
Titel: Läs mera här 

• Texten är vänsterställd 
• Bild placeras centralt 
• Bildens namn: ”virkad_tovad_tomte.jpg”  

Rubrik: Virkad & tovad tomte 
• Kommentarsfält  

 
7:1 Virklänkar 

• Länkar till handarbetssidor med virkskolor om man är nybörjare eller vill fräscha upp sina 
kunskaper 

- http://www.garnstudio.com/lang/se/skole/lessons_crochet.php  
Titel: Klicka här för att komma dit 
- http://www.youtube.com/playlist?list=PL8B49921C5A03AB1D 
 Titel: Klicka här för att komma dit 

• Länk till hemsida för länktips till virkmönster mm 
- http://aehandmade.com/  
Titel: Klicka här för att komma dit 

• Texten är vänsterställd 
• Bild placeras till höger 
• Bildens namn: ”plupp.jpg” 
• Kommentarsfält  

 
 

 

  



Anna-Erika Kjellrén 
 

Flödesschema för bloggen http://virktips.wordpress.com/ 
 

Tidsplan 
Vecka 40-43: uppbyggnad av stommen, fylla bloggen med innehåll såsom bilder, text, film 
Vecka 44: gör den offentlig 
Vecka 45 - och framåt: varje vecka gå igenom bloggen, uppdatera den om något ska ändras eller 
läggas till 
 
 

Publiceringsverktyget wordpress 
Det finns två olika varianter av wordpress.  
www.wordpress.com  
Det är grunden för denna blogg. Det är en gratis bloggtjänst där man bara behöver registrera sig 
och börja blogga. Det finns massor av teman, valmöjligheter och man kan lätt skapa sig en 
personlig blogg. Den är begränsad med vilka widgetar du kan ha i sidopanelen (pga av 
javascript). Adressen till bloggen slutar alltid med .wordpress.com, tex 
http://virktips.wordpress.com/  
 
www.wordpress.org  
Det är ett hemsidesverktyg som man gratis kan ladda ner. Man behöver ett webbhotell som kostar 
en summa varje år. Adressen till hemsidan blir efter vilket domännamn man har registrerat, som 
även det kostar en summa varje år.  
Här är möjligheterna oändliga. Det finns massor av färdiga teman att använda eller så gör man sig 
ett eget. Det finns tilläggsprogram att installera om man vill ha någon särskild funktion på sin 
hemsida. 
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Wordpress används av många hemsideskonstruktörer runt om i världen så det finns många guider 
på Internet. På tex youtube finns det instruktionsfilmer att titta på. Wordpress själva har forum 
där man kan söka. Min erfarenhet är att om man vill man ha hjälp med wordpress är det lättast att 
få träff om man söker i de engelska forumen.  
 
Det är viktigt när man söker efter hjälp på Internet att veta skillnaden mellan wordpress .org eller 
.com. Jag hade själv svårt i början att förstå att man inte kan göra allt i gratistjänsten, tex att alla 
widgetar man kan tänkas vilja ha fungerar inte pga av att wordpress.com inte godtar javascript.  
Så se till att supporten du söker efter är för .org eller .com beroende vilken tjänst du använder. 
 


